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చర్చాగోష్టులు, పదర్శ నలు, |పచురణలు మొదలై న కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి, 

దెళ విదెశాలలోని తెలుగువారి సంస్కృతి, తెలుగు భాషా సాహిత్యాల. కళల 
అభివృద్ధి వ జ్ఞానిక సాంకేతిక పగతి ముదలె న ఐషయాల పె చర్చాగోష్టులు 

జరుగుతివి. తెలుగువారి సాంస్కృతిక వైభవాన్ని వివిధ కోణాలనుంచి 
పస్పుటంచేసే రక | పదర్శన ఎర్పాటు అవుతున్న డి తెలుగువారి సమ్మగ 

న్వరూపాన్న సందర్శించడానికి విలైన స౫గహాలయాన్ని (మ్యూజియంను, 

స్థాపించడానికి ఈ |పదర్శన బీజ భూతమవుతుంది. తెలుగువారి సంస: కలిని 
నిరూపించే సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు వారం రోజులపాటు సాగుతవి తెఎగు 
[పజల సంస్కృతి సంప్రదాయాలను 'విశదంచే సే పశ్య తేక సంచికలు తెలుగు, 

ఇంగృషు, హిందీ, ఉర్దు భాషలలో విడుదల అవుతాయి. ఈ కార్య కమాలలో 
భాగమే ఈ (గంధ పచురణ. 

తెలుగు [పజలు భాష, సాహిత్యం, చరిత్ర, సంస్కృతి, కళలు 
మొదలైన వివిధ రంగాలలో సాధించిన ఘనవిజయాలను విశదంచే సే [గంథాలు 

అనేకం ఈ మహాసభల సమయంలో విడుదల ఆవుతాయి. ఈ [గంథాలను 

రచించి, సకాలంలో మాకు అందించిన రచయితలంచరకూ నా కృతజ్ఞతలు 

ఈ |గంథాలను (ప్రచురించే భారం వహించడానికి ముందుకు వచ్చిన అకాడమి 

అధినెతలను అభినందిస్తున్నాను. తెలుగువారి విశిష్టతలను విశదంచెసే ఈ 
[గ్రంథాలు సహృదయు లండరి ఆదరణ పొందగలవని విశ్వసిస్తున్నాను, 

అయితె, ఇంత మాతం చేతనే [పపంచ తెలుగు మహాసభల ఆశయాలు సఫలం 
కాగలవని నెను అనుకోవడంలేదు,. చేయవలసినది ఇంకా ఎంతో ఉంది. ఈ 
మహాసభల సందర్భంగా నెలకొల్పబడనున్న “అంతర్జాతీయ తెలుగు విజ్ఞాన 
సంస్థ " మహాసభల ఆశయ సాధనకు పూనుకొనడ మె కాక gr ఆంతర్జాతీయ 
సాంస్కృతిక సంబంధాలను దృఢతరం చేయగలదని నమ్ముతున్నాను. 

జలగం వెంగళరావు 

అధ్యక్షులు 

(పవంచ తలుగు మవోనభలు 

rrr. ుటాలాాాలాలానానానాయా 



సవా[నాజబ్రాలుగ” _పవర్తమానమగుచున్న తెలుగు సంన్క్రతిసి 

ఇలుగురేశపు నలుచెగగుల పరి ఐత ము చేయు సంకలృువఎలో 19/9 వ 

సంవత్సరమును శెలుగు సాంస్కృతిక సంవక్సరవ గ ఆం(ధ(పద? 

అగ షర ఆగ న న a! Tae లె వ చై ఆద భావి 

(వఘత్వము (పక టించినది. అ-ఎదుకు అలి లొ వంగ 5 రకమ లను 

రరహింపజేయుటయు గాక, (పపం నములోని వివిధ దళాలలో వసించు 
౮8 

చున్న శెలుగువారి సాంస్కృతిక పతినిధులందరును ఒక చొట సమా 

వేశమగు వసతిని కల్పించుట కె 1ల7రి, ఏ, పిల్ 12. (తెలుగు ఉ గాది ) 

మొదలుగ [పపంచ తెలుగు మవోనభ పాదరాబాదున జరుగునటుల 

(ప్రభుత్వము విర యించినది అందుకు ఒక ఆపన సంఘము ఏరా 
వ వ 

కీయినది. ఆం|ధ(పదెశ (పభుత్వ ముఖ్యమం తి మాన్య శ జలగం 

వెంగళ రావుగారు ఆ సంఘమునకు అధ్యతులు; సిద్యాళాఖా మంతి 

మాన్య మండలి వెంకట కృష్ణా రావుగారు దాని కార్య నీర్వాహ 

కాధ్యతులు ఏ; ఆరికమంతి మాన్య, శతకల రంగాదిగారు ఆరిక, 
థి G థి 

క) 

సంజ్ఞా కార్య కమ"ల సమనవ్రయ తాలు అధ్యతులు. 

ప య (పపంచ ఇలుగు మవహాేనభల సందర్భమున వచ్చు 

వారికి తలుగు జాతి సాంస్య్ఫతిక వై భవమును ఉఇలింయదయుటకు 

అనువుగ ఆం|ధభామో నావాత్యే, కళా చరి|తాదిక ములను గురించి 

ఉ త మములు, _పామాణికములునగు కొన్ని లఘు (గంథములను 

(పకటించవలనని సంకల్సించి, ఆ కార్యనిర్వహణ _క 44 మంది 

నభ్యులు కల ఒక విద్వత సంఘమును, శీ నూకల నరో తృమ రెడ్డగారి 

అధ్యవతన నియమించినద్, ఆ విద్వత్ నంఘము జ లఘు (గ్రంథముల 

వస్తువుల నిశశ్రేశిచి వాని రచన్యకై ఆ య" రంగవ అందు పేరుగ సిన 



Iv 

[So రచయితలుగ యెన్ను కొనినది. ఈ శ జం జ సిద్దమైన 

[గంథములలొ భాషా సాహిత్య చారి[తిక విషయములకు సంబం 

ధించిన వానిని |ప“టించు బాధ్యతను అంధపదెళ్ సాహిత్య 

అకాడమి వహింటీవలసినదిగ (ప్రపంచ తెలుగు మవోనభా కార్య 

నిర్వాహకాధ్యమలు మాన్య మండలి వెంకట కృష్ణా రావుగారు 

అకాడమీని కోరిరి. మహోానభా సఫలతకొర క కదు. చెయు సంకల 

ముతో ఈ బాధ్యతను వహాొంచుటకు అకాడమీ నంతోషముతో 

అంగికరించినది. 

ఆ విధముగ (పక టింపబడిన [గంథ (శణిలో ఈ * తెలుగు 

నవల” అను [గంథమును, రచించిన (శీ అక్కి-రాజు రమాపతి రావుగారు 

ఆంధ పాఠక లోకమునకు నువరిచితులు. వారికి మెము కతజ్ట తా 

బద్దులము. (గంథమును నిర్ణుభ్ర ముగ, చక గ ము దించిన లలిణా 

వెన వారికి మా కృతజ్ఞత, 

వాదరాబాదు, దేవులపల్లి రామానుజరావు 

తెది 15-లి_7ర్. కార్యదర్శి, 

ఆంధ పదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ. 



తెలుగు నవల 

1857వ సంవత్సర 6లొ విక్షారియా రాజ్ఞి భారతదెశ పరిపాలనా బాధ్యతను 

స్వీక రించింది. పథమ స్వాతర్యత్య సం[గామం భగ్న మైపోయింది. ఇంగ్లిమ 

పరిపాలన కట్టుదిట్టంగా బలపడుతూవచ్చింది. 

lat సంవత్సరం లార్డుమయో బెంగాలు గాజ్రిటులో ఒక [పకటన 

చేశాడు. బంగాళాదెశియుల ఆచార వ్యవహారాలు, చఉీవనపిధాకమూ తెలియజేసే 

[గంథాసికి బహుమానం లభిసుందనేదే య పకటన. 

తెలుగుదెశంలో కర్నూల్లో అ రోజుల్లో నరహరి గ్ పాలకృష్ణమ్మ శెట 

ఆనె డిప్యూటి క లెక్టరుండె వాడు. బెంగాల్ గెజెటులోని బహుమాన పకటన, 

తెలుగులో అటువంటి [ప్రయత్నం చెయడానికి గోపాలకృష్ణమ్మ గారిని "పులే 

Sr; బురణతో ఆయన శ్రీరంగరాజ చరి|తళమనే చిన్న వచగపజంథం 

వాసి 1672 లో |పకటించాడు. ఈ estos చంరతను మదాసు గెజెటు 

తొలి తెలుగు నవలగా పర్కొన్నది. నాటి సమకాలిక తెలుగు ప|తికలు కూడా 

దీనిని నవలగానే సంభావించాయి. రచయిత మాతం భాందువుల యాచారములు 

తెలుపు నఏన, పబంధం అన్నాడు దీన్ని. 

తెలుగు నవ పుట్టన తరవాత ఇంచుమించుగా పాతి కళ్ళ దాకా, ఈ 

|పకియను వచన (వసం లిన మన వ్యవహరించే వాళ్ళు. నవల అనే స వాడుక 

లోకి తెచ్చింది కాశీ భట్ట 'బహ్మయ్యళా వ్ర గారు, అప్పటెదాకా నవలలు |వాసన 

వాళ్ళంతా తమ త వచన |పబంధాలన పిలిచెవాళ్ళు. 

1872 వ సంవత్సరానికి పూర్వమ కొక్కాండ వేంకటరత్నం పంతులు 
గారు 'మహాశ్వేత” ఆనే నవల [వాశారని కొందరు పండిత విమర్శకులు పతిపా 

దించారు కాని, పరిశీలనం మిద కాదంబరిలోని మహాశ్యత వృత్తాంతానికి వేంకట 

రత్నం పంతులుగారు యథాతథానువాదం చేశారు కాని, కాదంబరి ఆధారంగా, 

వచన పబంధ రచన చేయలేదని స్పష్టపడింది. 



9 తెలుగు నవల 

శ్రీరంగరాజ చరితం స్వకపోలకల్పితమైన రచన. చారిత్రక మైన 

పా|తలు, (ప్రదేశాలు స్వీకరించడంవల్లి, ఇతివృత్తం చార్మితక మైనదెమో అని 

పిసుందికాని, జరిగిన కథ కాదనీ, కల్పించిందేనని రచయిత (పస్తావించారు. 

సంఘంలో పచురంగా కనబడుతున్న కులాచారాలు, కట్టుబాట్లు, నమ్మకాలు, 

పస క్తాను పస క్తంగా రచయిత వర్ణించాడు. తెలుగు నవలారచనకు తొలి 

[ప్రయత్నంగా దీన్ని భావించ వచ్చు, గవర్నర్ జనరలె న మేయో కె దిన్ని 

అంకితం చేశాడు రచయిత. వీరేశలింగంకూడా తన నవలకు రాజశేఖర చరిత 

ని ఫేరుపెటటం, సమకాలిన నంఘంలోని ఆచారాలు, మూఢ విశ్వాసాలు 

విమర్శించటం, శ్రీరంగరాజ చరితం ఆయనపె కొంత |పభావం చూపిందన 

టానికి నిదర్శనాలు. వీరేశలింగం, భీరంగరాజ చరితం చదివాడు. 

చిన్నయసూరి వదలి పెట్టన విగహతంతాన్ని ఏ రళలింగం అనువదించి 

[పకటించినప్పుడు మదాను క్రిస్టియన్ కాలేజీలో పనిచెస్తున్న సమర్థి రంగయ్య 
చెట్టగారు, ఏ రేశలింగం (ప్రతిభను మెచ్చుకొంటూ ఆయనకు ఆభినందన లేఖను 

(వాస్తూ తెలుగులో స్వక పోలకల్పిత మైన వచన పషబంధ రచనకు మిరు పూనుకో 

లెరా ? ఆని మెచ్చుకోయిను సూచించే [పొత్సాహ వాక్యాలు |వాశాడు. వీరేశలింగం 

వచన|పబంధం వాయటానికి పూనుకొన్నాడు. తెలుగులో తనకు మార్గదర్శకంగా 

వుండే [గంథాలులవు. అందువల్ల ఇంగ్లిషు [గంథాన్ని దేన్నైనా ఆనువదింబ 

తరవాత స్యతం|త రచన చేయవచ్చుననుకొన్నాడు. ఆలివర్ గోల్స్స్మిత్ 

రచించిన ది వికరాఫ్ వేక్ ఫీల్లును ఎన్నుకొని, కొన్ని పకరణాలు అనువదించెసరికి, 
విదేశీ వాతావరణము, పాతలూ, కథాగమనము ఆయనకు సంతృప్తి కలిగించ 

లకపోయినాయి. అందువల్ల స్థూలంగా కథను మాతం |గ హించి దెశయమైన 

వాతావరణంతో, పాతల పెర్హనుమార్చి, తెలుగువాళ్ళకు ఆకర్షణీయంగా ఉండేట్లు 

రాజశేఖర చర్మితం పేరున (గంథం పూ ర్తిచెళాడు వీరేశలింగం. అంటె రాజ 
జ్ఖర చరితం అనువాదం కాదు ఆంగ మూలానికి అనుసర ణం ఆన్న మాట: 

| 1878 వ సంవత్సరంలో, తాను నడుపుతున్న వివేకవర్ధని అన మాస 

పతికలో ధారావాహికంగా ఈ నవలను |పచురించాడు ఏ రేశలింగం. తరవాత 

[ర50 వ సంవత్సరంలో పు సకరూపాన పచురించాడు. రాజశేఖర చర్మితంలో 

ఆ కాలపు తెలుగుదెశప సమ్మగ స్వరూపం కనపడుతుంది. సాంఘిక జీవన 

మంతా (పతిభావంతంగా చితించాడు పిరశలింగం సంఘంలో జనాడు పదు 
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g 

రంగాఉన్న దురాచారాలు, అంధ విశ్వాసాలు; చి తించాడ
ు. ఈ రాజశేఖర చరి[తం 

మళ్ళి ఇంగ్లీషులో కి అన
ువాదం పొందటం, ఆఅరవం, కన్నడం వంటి దేశీయ 

భాషల్లోకి ఆనూదితం
 కావడం, ఈ నవల (పశ సికె తార్కాణా

లు. 153వ 

సంవత్సరంలో 
రాజశేఖర చరితం ఇంగ్లిమ అనువాదమైన 

'ఫార్ఫూన్స్వీల్ 
” 

(అదృష్ట చ[కం)ను లండన్ టైమ్స్ ప|తిక మహ్
 కొనియాడింది కిరి? జే 

తెలుగు నవల ఇటువంటి ఘనగౌరవం గాందటం తెలుగువాళ్ళు నర్వించదగినే 

ర అం. రాజశేఖరచరి[తలో 
ఏ చేశ లింగంపంతులుగా

రు సృష్టించిన పాతలస్ని 

సజీవమైన పాత్రలు. 'రాజశేఖరుడుగారి గృహ వర్ణనము ఇంచుమించుగా 

మా గృహవర్ణనమే' అసి 
పంతులుగారు స్వయ

 చర్మితలో (మాశారు
, ధవ శేశ్యరంలో 

భూ సాబు అయిన మధ్యతరగతి సంపన్న గృహస్థు రాజశేఖరుడు. ఆయన 

చుట్టూ చెరి ముఖస్తుతులుచెస్తూ 
పురోహితులూ, పూజార్హూ; వైద్యులూ, యాచ 

కులూ, పాచకులూ డబ్బుగుంజుతూ ఉంటారు. స్వర్షవిద్య నెర్పుతానంటూ ఒత 

జై రాగివచ్చి, రాజశేఖరుడి ఇంట్లో తిష్టవేసి, నమ్మించి ఇంట్లో ఉన్న వెండిబంగా 

రాలు సం|గ హించి పారిపోతాడు. దాంతో రాజశేఖరుడు సిర్భనుడవుతాడు. 

లోకంపోకడ అంతా ఆయనకు బాగా తెలిసివచ్చి, కనువిప్పు కలుగుతుంది. 

దారి ద్యం అనుభ 
వించడంవల్ల ఎంతో తోకానుభ పం సంపాదిసాడు. 

భూసాంమ్యా వ్యవస్థపట్ల ఆకర ణ
 సాహిత్యంలో" తగిపోతూ, (పజాస్వామ 

ఫీ oo a ౧ వ్ర 

వవసపట ఆభిముఖ్యం ఏర్పడుతున్న తొలినాళ్ళ విషరచన  రాజశఖర 

BD థ 0౧ 

ఠి 

చరితం. రాజశేఖర చరి|తకు ఇంకొక “పరు ఏవేకచందిక. ఈ నవలకన్నా 

ఆరెళ్ళకు ముండే వెలువడ్డ శ్రీరంగరాజ చరి|తకు కూడా ఇంకోపెరుండి, 

“గానాబాయి పరిణయం అనేది. తొలినాళ్ళలో |పత నవలకూ రెండుపేర్తుండెప్. 

ఇది గమనించదగ్గ అంశం. వీరేశలింగం ఈ నవల కాక ఇంకా రెండు మూడు 

నవలలు |వాశాడు. తెలుగులో మొట్టమొదటి సాంఘిక నవల |వాసింది ఆయనే. 

ఆది సత్యవతి చరితం.
 ఇదె 1888 లో వెలువడి

ంది. క చేశ లింగం |పత్యేకించి 

న్రీల కోసం ఒక మాసప।తిక నడిపాడు. ఆ పతిక పురు సతీహిత బోధిని. -3 

ప్యతికలోనె ఆయన సత్యవతీ చర్మిత ఉనే సాంఘిక నవలను వరసగా కాన్న 

సంచికలలో |పకటించి పుస్తకరూపాన 
తరవాత తెచ్చాడు. ఇవాల్టి దృష్టికి శిల్పం 

దృష్ట్యా ఈ నవల కులవంగా కసించినా, ఇతివృతాన్ని బట్టే, సా
ంఘిక | పయో జ 

నాన్ని బిట్టి, దీనిని చాలా గొప్ప నవలగా పరిగణింబోలి. అదీకాక ఆ కాలపు 

[ 
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సంఘాన్ని ఈ నవల చాలా (ప్రభావితం చేసింది. ఆ కాలంలో ఇటువంటి మౌలిక 

మొన నవల [వాయడం పంతులుగారి (ప్రతిభకు నిదర్శనం. స్తీ విద్య, త్రీ 

స్వాతం।త్యం, సమాజసొభాగ్యానికి, నాగరకతకు, అత్యంతావశ్యకాలని ఎక 

లింగం పంతులుగారీ నవలలో |పతీపాదించి పబోధించారు. 

ఈ నవలలో పంతులుగారు నాలుగు రకాలె న దొంపత్య జవితాలను తుల 

నాత్మకంగా (పతీవాదించి, ఎటువంటి దాంపత్యం, సంఘానికి మేలుకలగజేసుందో 

సిద్ధాంతిక కరించారు. ఆలుమగలిద రూ చదువుకొన్న వాళ్ళ తేనె అది ఆదర్శదాంపత్య 

మనీ, అసుకూల దాంపత్యమనీ ఆయన |పబోధం. స్రీ చదువుకొని పురుషుడు 

చదువురానివాడైన ఒక జంటను, భార్యాభ రలిద్రరూ చదువుకౌన్నవాళె న 

కాపుగాన్ని, ఇద్దరూ తదు ఉక దా౭బక్యాన్ని, భర విద్ధావంతుడై , 

భారం విద్యావిహీనురాలై న రక సంసారాన్ని వీరెశ్ల లింగం ఇతివృ త్రంగా 

తీసుకొని ఒలుసరు కొడుకులూ, నలుగురు కోడళ్ళ ఉమ్మడికుటుంబపు కష్ట 

సుఖాలను, మానావమానాలని, మంచి చెడ్డలను, సత్యవతి చరి|తంగా దూరాల 

దించారు. సత్యవతి కథానాయిక, నారాయణమూర్తి ఆమె భర్త. ఎళ్ళద్దిరిదీ 

ఆదర్శ దాంపత్యం. సత్యవతి వవ్యావంతురాలు 

ముంగొండ అగ హారంలో లక్షీ నారాయణరావు, యశోదమ్మ లకు, 

వెంక దేశ్ళర్లు, నారాయణమూ ర్రి, సు[బహ్మ ణం, రామన్యామి, అనె వాళు 

నలుగురు కుమారులు, వాళ్ళది అవిభ కకుటుంబం. వెంక టెశ్వర్లు విద్యావంతుడు 
కాడు. ఆతడి భార్య సుందరమ్మ అతడికి తగిన ఇల్లాలు. అంటె మూర్థాచారాల 

లోనూ మూఢవిశ్వాసాలలోనూ ఇద్దరికీ పొంతన కుదిరింది. అవివేకపు పట్టు 
దలలూ, అజ్ఞానపు ఈ ర్ష్యాద్వేషాల విషయంలో ఇద్దరూ ఒకరికొకరు తీసిపోరు. 

ఆందువ వల్ల కాడికికర్టీన నలల సంసారశకటాన్ని. ఈడ్సుకొంటూ ఉంటారని 

ఏీచేశలింగం వ వర్టించాడు. ఇద్దరూ చదువురానివాశై న భార్యాఫర్తల దాంపత్య ఎ 

ఇది. ఇక రెండోడ్ ఇద్దరూ చదువుకొన్న వాళ్లైైన సత్యవతి నారాయణమూరుల 

దాంపత్యం. నాలుగోజంట సూరమ్మ సు[బహ్మణ్యాలది, సు[బహ్మణ్యం చదువు 

కొన్నవాడైనా సూరమ్మ విద్యాగంధంలెని పశ్కపాయురాలు. దయ్యాలని 
భూతాలని, కేకలువేస్తూ కుటుంబానికి కష్టాలు కలిగించడం, ఇరుగుపొరుగులతో 

కలహాలు, ఈగ్ష్యాసూయలతో ఇంట్లో వాళ్ళందరితో జగడమాడటం, సుబ 

హ్మణ్యం జీవితం నరకప్రాయమే చేస్తూ ఉంటుంది సూరమ్మ, మూడోకొడుకు 
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రామస్వామి. చిన్నతనంలో చదువుకోక చెడుసహవాసహాలు చే మ 

అసతిష్ట, మనసాపం తెస్తూ ఉంటాడు ఇతడి భాచ ర్య 

గల ముద్దరాలు. అన్ని విషరహలల్ న సత్య వతినె ఆద 

కష్టాలనుభ వించినా భర్తను సరియైనమార్షం 8 తీసుకొని రాగల? గాది. 

haus A స్తే విద్యావంతురాలు కావడమె సంసారంలో ఇహలోక 
జగ 

పదిక ఆసు లు నవల Be Sy నాహిత్య పక తః చైనాకు mw ఆ 
అ 

వైధవ్యం, కన్యాపల్కు 0, వృద్ధ వివాహాలు, మం తతం తాలపట్ట, జ్యోతిష౭పట్ల, 

ఉండె నమ్మకాలు పంతులుగారీ నవలలో విమర్శెంచారు. 

జ్ర రోజుల్లోనే యీ నవఆ, మలయాళ. ఆరవ, కన్నడ పం య క 

అనువాదం పొందడం, ఇది పొందిన (పాచుర్యానికి సదర్శనం. క్వ వవ చదివి 

వాశ్ళెందరో తమకు కూతుళ్ళు పుట్టినప్పుడు సత్యవతి బరుపెట్టుకు=టూ వచ్చా 

రని దిరెళలింగం సీయచరి[తలో (వాశాడు. ఇంతకన్నా ఒక గంథం 

పొందగల సార్ధక్యంవె౦ ఏముంటుంది. 

ర వ్ 
వె ఇ” 

ఇటుతరవాత ఎరశలింగం ఆంగమూలానెకి అనుసరణంగా సతారాజూ 
( 

అవే వె ఎ మ్న్ యా 

పూర్వుదెశ యాతలన నవల వాశాడు. ఆయినా ఇది మౌలికమున |; 

లాగానే తెలుగు పాఠకుల ఆదరణసొందింది.' న. నన్ ఈ 

రెండుభాగాల నవల |వాశాడు. వు. లఐకాద్యిపం రెండా” ఆడమల 

యాళం. సత్యరాజాచార్యులనే అతడి ల అహ సక 

సాగుతుంది. సత్యరాజాచార్యులు నిజమెన వ్యరి ఆని భమపడి, ఆయన 

చిరునామా తెలియచేయవలసిందిగా కొందరు పాఠకులు విరెశ లింగంనాకికి 

లెఖలు వాకారుట. అందువల్ల ఏరశలింగం యూ గంథాన్ని ఎంత చూౌలిక౭శా, 

ఎంత అకర్షణయంగా రచించాడో ఆర్థంచెసుకోవచ్చు. ఆడ మలయాళ ౭కో 

ఎనిమిది |పకరణాలున్నాయి. ఈ ఎనిమిది ప్రకరణాకల న మనదెశం 

విషయమే జరుగుతున్న అన్యాయాలన్ని, అడమలయాళంలో పురుషులకు జ 

తున్నట్టు ఆరోపించి, బుద్ధిమంతులు సిగుపడెటు వర్ణించారు. పురుషుల విష యంలో 

ఇటువంటి తాను. దురనా యాలు పాబి"ే ఆ సంఘం ఎటా ఉంటుంగో 
చం 

అన్న ఆలోచనను రేకెత్తించడ మె పంతులుగారి ఆశయం. బార్యా సనాతన 

భ ర్రలకు ముక్కులు కోయడం ఆడ మలయాళంలో సనాతన సం,పదాయుం, 

ష్. 

సట 

౧ 
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భార్య చనిపోతే భార్య శవంతోపాటు సజీవుడైన భర్తను పూడ్చి పెట్టటం ఆడ 

మలయాళంలో సదాచారం. ఆక్కడ న్రేలె ఉద్యోగాలు చెసారు. పురుషుడు ఇల్లు 

విడిచి బయట అడుగు పెట్టకూడదు. (వ్రతాలు, న =... ఉద్యాపనలూ అన్ని 

పురుషులకే. ఇక్కడ ఈ దేశంలో బోగంవాళ్ళు ఉన్నర్లు, అక్కడ భోగపురుషు 

లుంటారు. ధనవంతురాం|[డు, పెద్దపెద్ద అఢికారులు ఆయిన స్రులు, అక్కడ 

భోగపురుమలను ఉంచుకొంటారు. మగవాళ్ళకు పత్ని సెవననమే పరమధర్మ 

మనీ, మోక్ష[పదమనీ, ఆడ మలయాళంలో పెద్దలు బోధిస్తుంటారు. (గ్రంథాలు 

ఘోషిసాయి. తన కాలంలో సంఘంలో కనపడుతున్న సర్వమరాచారాలను, 

వ్యంగ్యంగా, హళనపూర్యకంగా, అడమలయాళం దళానికి ఆంటక ద్ద ఏ రెక్ల 

లింగం వర్చించాడు. లిల్రిపుట్ దెశయ్యాత అనే గలివర్స్ టా వెల్స్ (ప్రథమ 

భాగానికి ఆడ మలయాళం అనుసర ణం. (బాబింగ్ నాగ్ యాత అన గలివర్స్ 

(టా వెల్ రండోభాగానికి, లంకాదిగపమన్న భాగం అనుసరణ. లంకాద్వీపం లో 

ముహూరాలు, జాతకాలు, (పశ్నలు, శకునాలు, మొదలై నవన్ని విమర్శకు 

గురిఆయినవి. సత్యరాజాపూర్వదెశ యా|తల యీ రెండుభాగాలూ, అరవం, 

కన్నడం వంటి ఇరుగుపొరుగు భాషల్లాకి అనూదితా వై నాయి. తెలుగుదేశం 

బాగా ఆకర్ష త మైంది. 

ఇవికాక చం,దమతి చరిత్రాన్ని కూడా విరేశలింగం వచన పబంధంగానే 

చుర్కొ_వ్నాడు కాసి, ఇది నచన!పబంధం కాటు; చం|దమతి బాల్యంలో, ఆమె 

గురువుగారైన విద్యాసము దుడు, ఆరోగ్యం, స్యత్చవర్తన, దయ, ధర్మం, 

సత్యం, శౌచం మొదల న విషయాలపై ఆమెకు బోధించిన విషయాలు, పదిహాను 

[పకరణాలుగా కూర్చడ మె జరిగిందికాని, కథాకల్పునం ఏమీలేదు. 

పీరేశ్షలింగంతోనే తెలుగు నవల వికాసం పారంభ మైంది. తెలుగులో 

అప్పటిదాకా లేని ఎన్నో సాహిత్య |పక్రియలను తెచ్చి పెట్టి వాటికి వన్నె చిన్నెలు 

చేకూర్చినపి, ఆనంతరకాలంలో నవలగా వ్యవహృతమైన వచన[పబంధాన్ని 
వీరేశలింగ మే తొలినాళ్ళలో తీర్చికిదాడు. 

ఇంచుమించుగా 1880 వ సంవత్సరం నుంచి 1890 వ సంవత్సరం దాకా 

తెలుగు దెశంలో వీరేశలింగం ఒక్క డె నవలా రచయిత ఏమోననుకోవాలి. 

159౪1 వ సంవత్సరంలో రాజమండి నుంచి “చింతామణి అనే సాహిత్య మాస 
పతిక వెలువడటం పారంభమైంది. 158[వ సంవత్సరంలో ఈ మాసప,తిక 
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మొట్టమొదటిసారిగా నవలారచన పోటీ |పారంభించింది. ఈ చింతామణి మాస 
ప|తికను న్యాపతి సుబ్బారావు పంతులుగారు నిర్వహించేవారు. రచనలు ఎన్నిక 

చేయడం మొదలైన నంపాదకత్య బాధ్యతను ఎరేశలింగమే వహించాడు. 

తెలుగుసాహిత్యంలో నూత్న రీతులను [పోత్సహించె ఉద్దేశంతో ఈ నవలా 

పోటీలు ఏర్పాటుచెసినట్టు, ప్యతిక పేర్కొన్నది. 1898 వ సంవత్సరంలో 
హోటికి మూడే నవలలు వచ్చాయి. న్యాపతి సుబ్బారావు, విరశలింగం, ఆచంట 

సుందరరామయ్యగారలు న్యాయమూర్తులుగా వ్యవహరించారు. మొదటి బవ 
మానం ఖండ వల్లి రామచం[దుడు రచించిన ధర్మవతీ విలాసానెకి అభించింది. 

రెండోబహుమానల తల్హా పగడ సూర్య నారాయణరావు రచించిన సంజీవరాయ 

చర్మితకు లభించింది. చింతామణి ప్యతిక సిర్వహించిన యో పోటేలవల్ల తెలు 

దేశానికి మహోపకారం జరిగింది. చిలకమ ba లజ నరసింహం కూల 

ఆవిర్భ వించడ మె ఆ ఉపకారం. 184వ సంవత్సరంలో జరిగిన పోటిలో 

చిలకమర్తి పాల్గొన్నాడు. ఆ సంవత్సరం ఆయన రచించిన రామచం ద 
విజయానికి (పథమ బహుమానం లభించింది.  రండోబహుమానం గోటేటి 

కనకరాజుగారి వివకవిజయానికి వచ్చింది. లం గంజాం జిల్లా రసూల్ 

కొండల్ ఎలిమెంటరీ స్కూలు మేష్టరుగా పనిచేస్తున్న ఖండవల్లి రామచం,దుడు 
చింతామణి బహుమాన్మపకటనచే (పేరితులై ధర్మవతీ విలాసమనే నవలను పోజీకి 
పంపి [పథమ బహుమతి ae వడం గొప్ప విషయం చింతామణి నవలా 

పోటీల ౬ ఎల్లి తెలుగు సాహిత్యంలో నవలా వ తరితగ తిని చాలా ఆధివ్బ ద్ద 

సొందింది. అంతకు పూర్వం నాటకాలు మా్యతమె రచిస్తూవచ్చిన చిలకమ ద్ర 

వలా రచనపట్ట పెరితుడై పోటీకి నవల పంపించాడు. ఆయన రామచం.ద 

విజయానికి [ప్రథమ బహుమానం రావటమేకాక,  [పతివడూ ఆయన పోటీలో 
పాల్లోవడం జరిగింది. చిలకమర్తి పోటీకి నవల (1 మరెవరికి [పథమ 

బహుమతి రాదు అనే వాడుకకూడా ఏర్పడ్ంది చిలకమర్తి అధికసంఖ్యలో 
నవలలు వాసి ఆంధధస్కాాట్ అనే బిరుదు కూడా పొందాడు. ఆయన రచించిన 
చౌర్మితక నవలలు, సాంఘిక నవలలూ బవుళజనాదరణను పొందాయి. తొలి 

నొళ్ళసు]! పసిద్ధ నవలారచయితలలో చిలకమ రికి సుస్థిర మైన స్థానమున్నది. 

18895 వ జనో ఖండవల్రి రామచందుడు మళ్ళీ పోటికి నవల పంబం 

చాడు. ఈసారి ఈయనకు రెండోబహుమతి వచ్చింది. [పథమ బహుమతి 

టేకుమళ్ళ రాజగోపాలరావుగారి [తివికమ విలాసానికి వచ్చింది. 1696 వ 
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కొన్నారు సూక్ష్మంగా పరిశీలించిచూ స్తే రామచం[ద విజయానికి, రాజ శఖర 

చరి|తకూ బాలా సోల్రిక ల కనిపిసాయి. అనుకరణంతో పారంభించినా, తరవాత 

తరవాత చిలకమర్తి నవలారచ నలో స్వోపజ్జతను విశెషంగా (ప్రదర్శించాడు. 

397 వ సంవత్సరం నవలాసాహాత్య చరి|తలో చాలా [ప్రాధాన్యం 

కలది. ఈ సంవత్సరంలో కాశీభట్ల [బహ్మయ్యకశాన్ర్రీ గారి “వివకచందికా 

విమర్శనం” అనే విమర్శగంథం వెలువడింది. . వీరేశలింగం రాజ శేఖరచరి తను 
విమర్శిస్తూ వెలువడిన (గంథం ఇది, ఇంతకు పూర్ణమే రాజయోగి” అనే 

చూసపతికలొ ఇది భాగభాగాలుగా వెలువడ్డా 1897 లో పుస్తకరూపంలో 

వచ్చింది. ఏరేశలింగం రాజశేఖర చరి|తలో చాలా అనౌచిత్యాలున్న వంటూ, 

ఆలివర్ గోల్డ్ స్మిత్ మూల|గంథంతో దిన్ని పోలుస్తూ, దాన్ని అనుక రించ బోయి 

పాడుచేశాడని, చాలాచోట్ల రసాభాసంపాలై నాయి విరేశలింగంచేసిన వర్ణనలూ, 

పాత చితణలూ అనీ తీ|వంగా బహ్మయ్యకళాన్ర్రీ విమర్శించారు, పుస్తక 

రూపంగా (ప్రకటించినప్పుడు దీనికి పీఠిక (వాస్తూ ఈ [ప్ర కియను ఇంగ్లిషులో 

మాదిరిగానే 'నవలి ఆని పీలవటమే బాగనీ, తానికముందునుంచీ యీ (పకి 

యను నవలగాన వ్యవహరిస్తానగి, ఆ పీరికలో ఆయన పరొన్నాడు. అప్పటి 

నుంచీ వచన |పబంధ మన్న చురుకు బదులు 'నవలి ఆనే పేరు బాగా [ప్రచారం 

లోకి వచ్చి పదిపదిహేనేళ్ళు గడిచెసరికి ఈ [ప్రక్రియకు నవల అన్న పేరే 

రూఢ మైపోయింది. 

చింతామణి పోటీల తర్వాత మళ్ళీ పోటీలు జరిపిన విజ్ఞానచం దికా 

మండలి వాళ్ళు, నవలాపోటిలుగానే యీ పోటిలను - పెర్కొన్నారు. కాబట్టి 

187 వ సంవత్సరం నుంచి [1897 దాకా అందే పాతిక సంవత్సరాలు నవలను 

వచన |పబంధంగా వ్యవహరించేవారని, ఆటు తరవాత నవల అన్న పేరు 

(పచారంలోకి వచ్చిందని తెలుస్తున్నది. 1879 నుంచి ఇంచుమించుగా 1900 

'సంవత్సరందాకా తెలుగు నవలాసాహిత్య చర్మితలో మొదటిఘట్టం. చారి తక 

నవలలు, సాంఘీక నవలలు, (పధానంగా వెలువడ్డాయి. 1900 సంవత్సరం 

నుంచీ రెండో ఘట్టం [పారంభమైంది. చిలకమర్తి వౌరాణికేతివృతాలను 

గ్రహించి నవలలుగా [వాయటం [పారంభించా డు. 1005, 1906 వ సంవత్స 

"రాలలో వంగదేశ విభ జనోద్యమం తెలుగుదేశాన్ని. బాగా [ప్రభావితం చేసింది. 

సాంతం త్యోద్యమం కూడా బలపడసాగింది. వంగదళపు సాహిత్యం, చరిత, 
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సౌంఘికజీవనంపట్ట తెలుగు (ప్రజలు ఆకృష్ణులెనారు. వాళ్ళను గురించి తెలుసు 

కోవాలన్న కుతూహలం కలిగింది. పురావెభవం, చారి తక పరిజ్ఞానంద్వారా 

స్మరణకు తెచ్చి కర్తవ్యోపదేశం చేయాలనే ఉద్యమాలు కొన్ని దేశంలో బయలు 

దేరనప్; సాంస్కృతిక పునరుజ్జవనం భారతదెశ వివిధ [పాంతాలలో [పారంభ 

మెంది. విజ్ఞానచం[దికామండలి ఈ దృష్టితోనే సంస్థాపనం చెందింది. దేశ 

దేశాల చర్మితలు, స్వాతం[త్యోద్యమచరి తలు, శా న్రేయవిజ్ఞానం, విజ్ఞానసర్వస్వం, 
తెలుగువాళ్ళకందజే సే ఉద్దేశంతో పుట్టిన గొప్ప సంస్థ విజ్ఞానచం|దికామండలి. 

పీ రేశ లింగం తల పెట్టిన సంఘసంస్కరణోద్యమాన్ని బహుముఖీనంగా, సమ 

[గంగా, సమన్వయపూర్వకంగా. వి స్తరింపచెయటమే విజ్ఞానచందికామం శలి 

లక్ష్యం. 

దేశీయులలో స్వాతం[త్య పీపొసను పెంపొందించి, చైతన్యోన్ముఖులను 

చేయటానికే కొమ!రాజులక్ష్మ ణరావు హిందూమహాయుగం, మహమ్మదీయ 

మహాయుగంవంటి [గంథాలు రచించాడు. [పజలకు చరిత్రపట్ల ఆధిరుచి కలగ 

టానికి విజ్ఞానచందికామండలిద్వారా లక్ష్మణరావు చార్మితక నవలలపోటీ 

ఏర్పాటు చెళాడు. విజ్ఞానచం[దికామండలివారు పోటిలు నిర్వహించినందు వల్లన 

తిలుగుదశంలో చార్మితక నవలకు వికాసంకలభింది. భోగరాజునారాయణమూ ర్తి, 

కతవరపు వేంకటకాశ్రి, దుగ్గిరాల రాఘవచం[దయ్య, మొదలై నవారెందరో 
ఉ త్రమచారితక నవలలు (వ్రాశారు. భోగరాజు నారాయణమూర్తి ,వాసిన 
ఆం(ధరాష్ట్రము, విమలాదెవి మొదలైన నవలలు పాఠకులను బాగా ఆకద్షిం 

చాయి. [వాచినాం[ధచరి]తను జా జ్యల్యమొన ర్చ నవలలు కతవరవు వెంకటకళాని 

గారు |వాశారు. ఈయన రచించిన రాయచూరుయుద్దం గొప్పనవల. శ్రీకృష్ణ 

దేవరాయలు రాయచూరు యుద్దంలో సులానులను వోడించడం, పిరశ్ళంగార 

ఆద్భుతరసాలతో కమనీయంగా వర్ణించారు రచయిత, 17౯00 నుంచి 19:0 వ 

సంవత్సరందాకా నాగిన రెండో ఘట్టంలో వంగనవలల అనువాదాలు, చార్మితక 

నవలలు, అపరాధ పరిశోధక నవలలు వేలువడాయి. 1910 వ సంవత్సరంలో 

[పారంభ మైన (పత్నేకాం[ధరాహ్టోంద్యమం కూడా, తెలుగువాళ్ళ గత చరితను 

అధ్యయనంచెసి నవలల రూపంలో అందించడానికి పెరకమయింది. శ్రీపాద 

స్ముబహ్మణ్యళాన్త్రి గారి వంటి ఆధునికరచయితలు కూడా చరితను కొత్త 

దృకో)_ణాలతో వ్యాఖ్యాసించి [పతిపాదించారు. బరంపురంలో వేగుచుక్క. 



తెలుగు నవల 14 

(గ్రంథ మాలను స్థాపించి దెవరాజు వెంక టకృషారావు వాడేఏడు, నేను, కాలూ 

రాయివంటి నవలలను ఈ కాలంలోనే |పకటించారు. వెంక టపార్వతీశ్వరకవులు, 

చాగంటి శేషయ్య, దొరస్వామయ్య మొదలై నవారు బెంగాలీ నవలల ఆనువాదాలు 

వెలయించారు. ముఖ్యంగా బంకించం[ద ఛటర్జీ నవలలు కపాలకుండల, ఆనంద 

మఠం, దుర్గెశ నందిని మొదలైన నవలలు తెలుగులో ఆనూదితాలై నాయి. 1900 

సుంచి 1929 వ సంవత్సరం వరకూ బెంగాలి నవలల అనువాదాలు చాలా 

వచ్చాయి ఇందులో సాంమికాలూ, అపరాధ పరిశోధకాలూ ఉన్నాయి. 

చిలకమర్తి, వెంకటపార్వతిశ్వరకవులు, చార్మితక, పౌరాణిక ఇతివృత్తాలతో 

శవలలు (వాశారు, భారత దేశచరి తకు సంబంధించిన ఇంగ్లీషు ఆఅనువాదాలు 

కూడా యీ కాలంలో వెలువడ్డాయి, ముఖ్యంగా రమెశచం|దదత్, కల్నల్ టాడ్, 

మెడోస్దెలర్ మొదలైన రచయితల నవలలకు అనువాదాలు వెలువడ్డాయి. 

విజ్ఞానచం|దికామండలి, ఆం[ధపచారిణీ [గంథమాల, వేగుచుక్క. గంధథమండలి 

మొదలై న పచురణసంస్థలు నవలలను విశేషంగా (ప్రచురించాయి. 

క్రిందటిశ తాబ్బపు చివరి దశకంలోనే దేశీయులు విదేశాలకు వెళ్ళి ఇంగ్రీమ 

చదువులు చదివి ఉన్నతమైన పట్టాలు పొంది ఈ దేశానికి వచ్చి ఘన గౌరవాలు 

సౌందడం ప్రారంభమైంది. ఇంగ్లీమ చదువులపట్టా, వారి నాగరకత పట్టా, 
అభిమానం కూడా, వృద్ధికావడం మొదలైంది. ఆందు వల్ల అంధానుకరణము. 

ఉద్యొగవ్యా మోహము, తమ సోమతుకుమించిన ఖర్చులు, మధ్యతరగతి 

కుటుంబాలను (పభావితంచెశాయి. కేతవరపు వెంకటశా శ్ర గాది 'లత్న్మే[పసాదం' 

అప్పటి మధ్యతరగతి సంసారాల సాంఘిక జీవనాన్ని దాగా [పతిబింబించె నవల 

అని చెప్పాలి. 1920 వ సంవత్సరానికి ముందే యీ నవల వెలువడింది. 

విశాఖపట్టణ పాంతాన్ని రంగభూమిగా, గొప్ప ఉపజ్ఞ చూపుతూ వెంక టళొ స్త్రీ 

గారీ నవల (వాశారు, మధ్యతరగతి కుటుంబ గృహస్థజివనమూ, ఆచారాలు, 

వ్యవహారాలు, ఈ నవలలో రచయిత చక్కగా చిత్రించారు. లక్ష్మి అనే ముగ్గ 

ఇందులో నాయిక. |పసాదరావు నాయకుడు. వీళ్లిద్దరూ మేనత్త మేనమామ 

బిడ్డలే. లక్ష్మి తండి రామశర్మ పాశ్చాత్య నాగరకతా వ్యామోహం లేకుండా 

గుట్టుగా సంసారం నడుపుకొనె గృహస్థు. ఆయన చెల్లెలు రాజేశ్వరమ్మ 

తన కొడుకును ఇంగ్లండ్ పంపించి ఐ. సి. ఎస్ చదివించి, కలెక్టరుగా అతల్ఞి 

చూడాలన్న విపరీతవ్యా మోహం కలది. ఈ వ్యామోహంతో అమె ఉన్న వస్ని 
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తెగనమ్ము, అప్పులుచేసి కొడుకును ఇంగ్లండ పంపిస్తుంది. ఆమె భర్త 

జోగారావు కోర్టు మున్సబు ఉద్యోగం చేస్తుంటాడు. ఆయనకు స్వతహాగా ఇష్టం 

లెక పోయినా భార్య పోద్భలంవల్ల, కొడుకును విదెశాలకు పంపించి చదువు 

చెప్పించడంవల్ల ఖర్చులు విపరీతంగా పెరిగి ఐంచాలు కూడా తీసుకోవడం 

మొదలుపెకలాడు. దాంతో ఇంటా బయటా అనేక చిక్కులు ఎదురవుతాయి. 

ఇంతలో మొదటి పపంచయుద్దం వస్తుంది. ఇంగ్లండులో ఉన్న (పసాద రావు 

చదుపు సాగించడానికి వీలుళక, చదువు పూ రికాకుండానే తిరిగి రావలసి. 

వస్తుంది రాజేక్యరమ్మ చాలా ఆశాభంగం చెంది, కోడలి పెన, అన్న గారి 

కుటుంబం పెనా కదేనతగం వహిస్తుంది. లక్ష్మీ అనేక మైన కష్టాలపాలవుతుంది. 

చివరకు పసావరావు తల్లి పవర్తనలోని ఆంతర్యాన్ని తెలుసుకొని, బార్యను 

ఆదరిస్తాడు. సరళమైన భాష, చక్కని సన్ని వేశాలతో వెంకటశాస్త్రి గారినవలను. 

ఒకానొక సామాజిక | పయో జనాన్ని ఉద్దశించి వాశారు. 1. 

1900 నుంచి 1290వ సంవత్సరంలో పున వెలువడిన నవలలలో వెంకట 

శాన్రే గారి నవలలకు (పత్యేకమైన స్థానమున్నది ఈయన సాంఘిక నవలలు, 

చారితక నవలలు, అపరాధపరికోధక నవలలు కూడా |వాశారు. ఈ కొలంలో 
నవలలు ఐపఐళ సంఖ్యలో వెలువడటమే కాకుండా, ఇతివృ_త్తవెవిధ్యంతో కూడా 

రావడం తెలుగు నవలాసాహిత్య చరి|తలో, ఈ కాలపు పశిష్టలక్షణంగా 

చెప్పాలి. 

శ్రీపాదసు బహ్మణ్యశా స్రి గౌరి లాంటి (పసిద్దరచయితలు మిథునానురాగం, 

ఏరపూజ, విషభుజంగం, మొదలైన నవలలు ఈ కాలంలోనే [వాశారు. ఆయన. 

'వాసిన పెద్ద కథలన్ని నవలికలే అని చెప్పవచ్చు. 

ఇంగ్లిషు నుంచీ, బెంగాలీ నుంచీ, _శివశంకరస్వామి, జొన్నలగడ్డ 
సత్యనారాయిణమూ ర్తి, మొదలై న రచయితలు, ఊర్జూ పేర్లూ మార్చి, అనుసర 

ణాత్మకమైన నవలలు వెలువరించడం కూడా ఈ కాలంలోనే జరిగింది. అక్కి 
రాజు ఉమాకాంతం, మెడోన్ టెలర్ రచించిన టిప్పూసులాన్ నవలకు అనువాదం. 

(ప్రకటించాడు. దీనిపీకికలో పాశ్చాత్య దేశాలలో నవలావర్భావ|కమ పరిణామాన్ని 

ఆయన సమిక్షించాడు. ఆపరాధపరికోధక నవలలు, వంగ నవలల అనువాడా 
లతోపాటు, మాతృమందిరము, వసుమతీ వసంతం, |పమదావనం వంటి మౌలిక 
మైన నవలలను కూడా వెంకటషార్యతీశ్యరకవులు [పకబించారు. అఆటుతరవాత 
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వీరు రవీందనాథ ఠాగూర్ గోరా ను కూడా అనువదించారు. రాజారత్న ము, 

గణపతి వంటి నవలలు ఈ కాలంలోనే చిలకమ రి పకటించాడు. విశ్వనాథ, 

వేలూరి శివరామళాన్రిగారు వంటివారు కూడా ఈ ఘట్టంలో నే తొలి నవలలు 

(ప్రకటించారు. క 

ఈ కాలంలో నవలలను ఆధిక సంఖ్యాక ౦గా [ప్రచురించిన సాహిత్యసంస్థలు , 

విజ్ఞానచం దికామండలి. ఆంధ పచారిణ్మిగంథ మాల, వెగుచుక్క గంధ మాలలు. 

విజ్ఞానచం[దికామండలి కేవలం చారిత్రక నవలలే ; పకటించింది. ఆం|ధ|పచారిణీ 
[గ్రంథమాల చార్మితకాలు, పౌరాణికాలు, ఆపరాధపరిశోధక నవలలూ కూడా 

(పచురించింది. వగుచుక్కు 'గంథమాల కెవలం అపరాధపరిశోధక నవలలే 

_పచురించింది ఈ కాలం గాంధియుగానికి పూర్వరంగం. తిలక్ మహరాజు 

అభిలభార తాన్ని [ప్రభావితం చెస్తున్న రోజులు. తదనుసారంగా జాతీయ 

చై తన్యాన్ని జాగృతం చెయడానికె సాహిత్యం కూడా సమాయత్తం కావడం 

ఈకాలపు (పత్యెకలక్షణం. నాటకం వాగినా, నవల వాసినా, క వితవాసినా, 

భారతీయ చర్మితలోని, సంస్కృతిలోని ఓిజ్జల్యాన్ని గుర్తుకుతెచ్చి, జాతిని 

కర్తవ్య పరాయణోన్ముఖంగా (పబోధించడం కనపడుతుంది. భారతదేశ వీర 

చరితలో, ఉదాత్త సంస్కృతిలో ఏక దెశ మైన ఆం|ధుల చరిత, సంస్కృతుల 

కూడా, రచయితలను ఉత్తేజితులను చేశాయి. దేశభక్తి ప్రబోధం, పెల్లుబికింది. 
అయితే ఈ కాలంలో వెలువడ్డ చార్మితక నవలలు, మధావుల విమర్శకు కూడా 

గురి అయినాయి. గురజాడ అప్పారావు, దుగ్గిరాల రాఘవచం దయ్యగాతి 

విజయనగర సా[మాజ్యాన్నీ , హేళ నపూర్యక మెన విమర్శకు గురిచేశారు. నాతి 

ణారి|తక నవలల వర్లనలన్ని మూసహోసినట్టుగా ఉండటం, కల్పనలలోనూ 

వై విధ్యంలేకపోవడం, చలంహేళశనకు గురిఆయి, ఆయన 'తెలుగునవలి అనె 

వ్యంగ్యహాస్య విమర్శ [వ్రాయడానికి (పోద్భలకాలై నాయి. 

[000 నుంచి 1920 వ సంవత్సరం వరకు భారతీయ స్వాతంత్యోద్యమ: 

నాయకులు బాలగంగాధర తిలకు, ఆరవిందుడు, లజపకిరాయువంటి వారలు. 

అప్పటికి గాంధేయ (పభావం ఉద్యమం పైన లేదు. 

ఏవిధంగా, ఏ (ప్రమాణాతఆనుబట్టి చూచినా ఇరవైయవ శతాబ్దపు మహా 

రచయిత ఉన్నవ లక్షీ ,నారాయణగారు ఉన్న వవారు మాలపల్లి [ప్రకటించ 

rt 
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డానికి ముందుకాని, అటుతరవాత కొని, తెలుగునవలా సాహిత్యంలో అంతటి 

ఉత్కృష్టమైన నవల మరేది [ప్రభవించి ఉండలెదు. తెలుగునవలా రచయితలలో 

ఆయన బుజాలఎత్తు వరకూనై నా నిలిబడగల రచయిత అవరైనా ఉన్నారో 

లేరో చెప్పడం కష్టం. 

ఉన్నవ లక్ష్మీనారాయణగారు అకలంకదేశభకుడు. ఉన్నత ఎద్యా 

ధికుడు. స్వార్దత్యాగి. ఉద్యమసారథి. మేధావి. హృదయవాది. గొప్పపండితుడు. 
(పపంచ దెకాల రాజకీయోద్యమ త్ర త్ర్యవె త్ర త, సం|ప్రదాయాభిజ్ఞుడు, పాతకొ తల 

మెలుకలయికను ఎరిగినవాడు. [కొమ్మెరుంగులుబిమ్మగా (ప్రదర్శింప గలిగిన 

శ్రి సామర్థ్యాలున్న వాడు. 

ఉన్న వ వారు రచించిన నవల, మాలపల్లి, మహో త్రమ నవల. ఈ నవలతు 

సంగవిజయమని కూడా నామాంతరంవుంది. నాలుగుభాగాల నవల ఇది. పెద్ద 

సెజున ఎడువందల పుటలకుమించిన ఉద్గంథం. ఇరవై యూ శతాబ్దిలో వలు 

వడిన తెలుగు రచనలలో కనిసం కొన్ని వందల ఏళ్ళు జివించగలిగిన నవల ఇడి 

భ క్రిజ్ఞాన కర్మమార్గాల సమన్వయం సాధించిన నవల ఇది. తిలక్ గాంధీ సిద్ధాం 

తాల 'ఆదర్శసమన్న ఇయం |పతిపాదితమైనది యీ నవలలో. సోషలిన్టి సిద్దాంతా 

లను, దృక్పథాలను |పతిపాదించిన మొట్టమొదటి తెలుగునవల, తెలుగు సాహి 

త్యంలో వెలువడిన మహొద్గ9౦ంథమూ, చః మాలపల్లి ఆని చెప్పాలి. వా స్తవిక 

చి|తణ, ఆదర్శవాదము రెండూ అత్యద్భుత మైన శిల్పసమ్మెళనం పొందగా 

యీ మాలపల్లి నవల ఆవిర్భవించిందని చెప్పాలి. నిఖిలాం[ధ దేశానికి నడిగ డ్డగా 

చెప్పదగిన గుంటూరు జిల్లా మెట్ట(వాంతం రంగభూమిగా ఈ నవల రూపొందింది. 

ఈ నవలలో కనిపించే పాాతలన్న సజీవంగా కనిపిస్తాయి. కల్పనవున్నా ఆది 

కలన అనిపించదు. ఇంతగా వా సవికత పతివింబించే తెలుగు నవలలు వెళ్ళ 

మీద లెక్క బట్టదగినవఏ మాతమ ఉంటాయమో. ఈ నవల తెలుగుదేశాన్నంతా 

చాలా గొప్పగా పభావితంచెసింది. ఇది మొట్టమొద బిసారిగా 1921వ సంవత్స 

రంలో వెలువడింది. ఆనాటి దేశకాలపరి స్థితులను తెలుసుకొంటే ఉన్నవ వారు 

ఆనాటికే యీ నవల వాయటం, అద్భుతాద్భుతం ఆసిపించక తప్పదు. ఇతర 

భారతీయ భాషలలో ఆ కాలంలో ఇటువంటి మహోద9ంథం వెలువడిందోలేటో ; 

తన సమకాలిన సమాజాన్ని , (పభుత్వ వ్యవస్థను, భూత ద్ధం్యకెంద పరిశీలించి 

నట్టుగా చితించాడు రచయిత, స్వాతంత్యోద్యమంలో ప! శిక్షను అనుభ 
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విస్తూ ఉన్నవవారు ఈ నవల వాసినట్టు చెపుతారు. ఈ నవల మొట్టమొదటిసారి 
ము[దింపజెసిన ఘనకిర్తి శ్రీ బెలంకొండ రాఘవరావుగారిడి. ఈయన గొప్ప 

సౌరస్వత వే త్త. గుంటూరు జిల్లా నరసారావు పెట దగ్గర పమిడిపాడనే ఆగ 

వోరం వీరి కాపుర స్థలం. కవిపండిత మీ|తులుగా, వదాన్యులుగా ఈయన పెదు 

కెకా_రు. దినికి కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావుగారు పీఠిక [వాయడం కూడా 

చెప్పుకోదగిన విశషమ. ఆనాటి దిటిషమ పభుత్వం, ఈ నవలను |పచారం నుండి 

నిషేధించడ మెకాక, లభ్యమవుతున్న (ప్రతులను జప్తుచెయటం కూడా చేసింది. 

మొదటిసారి వెలువడిన తరవాత చాలా కాలానికి గాని యీమహోత్రమ వచన 

కావ్యం పునర్ము దణ పొందలేదు. 

సాహిత్యం జీవితానికి చెరువగా ఉండాలని, వాస్తవికతే దాని పరమా 

దర్శంగా ఉండాలని అనుకొంది తెలుగులో ఇటువంటి నవల ఇంకొకటి రాలేదని 

చెప్పటం సత్యదూరం కాడు. ఈ నవలకు ఇంకొక ఇంగ్లీషు నవలకు పోలికలు 

చూపి, ఇది ఆట్లాఉందని కొందరు విమర్శకులు గొప పరిశోధన విషయం 
బయట పెట్టనట్టు " పసావించడం నిరుపయోగమూ, నిరర్థక మూ అని చెప్పాలి, 

ఏమంటే ఒకవేళ ఈ మహావిమర్శకులు చూపే పోలికలేఉన్నా, తెలుగునవలగా 
దానికున్న విశిష్టతకు, ఉన్న వవారి స్యోపజ్ఞతకు వాని అవి ఆపక ర్షకావు. 

మాలపల్రిలోని పాత్రలన్నీ వాస్తవికమైనవి. వా స్తవిక|పపంచంలోని 
అనేక సంఘటనలు రసాత్మకంగా రూపకల్పన చేయటమే ఉన్న వవారి గొపు 

[ప్రజ్ఞను నిరూపిస్తున్నది. అచలవెదాంతి తుంగదు ర్రి బుచ్చయ్యగారు, కిస్టియన్ 

ఫాదరీ (బాన్సనూ, ఆయన్ను ఆ శయించుకొనిఉండి సెటెల్మెంటు ఖై దిలపె 

ఆజమాయిషీచేసే పొలూ, ఆ రోజుల్లో రైల్వేస్టేషన్లో యూరోపియన్ పద్ధతు 
లను అనుకరించే, వంటవాడూ, అవ్పుడప్పుడే మొదలవుతున్న నగరీకరణమూ, 
కూరలవాళ్ళూ, పాలవాళ్ళూ, మంగళాపురంలోని పూజారి పిచ్చయ్య, కరణం, 

మున్సబు ఒకరేమిటి, ఒక టిమిటి, ఈ శతాబ్ది పథమ పాదంలోని తెలుగుదేశ పు 
[ప్రతిబింబం మాలపల్లి నవల. 

ఇందులో [పధానమెన త కె_ళ్ళ జగడి పా|త కూడా వా సవిక 

మైన పాతె ఇటువంటి గజదొంగ ఒకడు ఆ రోజులో కృష్టా. గుంటూరు జిల్లా 

అలో పెద్ద ౩ బద్ద దొంగతనాలుచేసి ఆమరావతి వంటి "చోట ఆలయంలో విశేషా 

ర్పనలూ, సంతర్పణలుచేసిన యథార్థ కథనాన్ని పెద్దిభొట్ల వరయ్యగారు తమ 
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స్వీయ చరి|తలో వాశారు. ఈ గజదొంగను (పభుత్వం చాలా కాలానికి గాని" 

పట్టుకొని దారిలోకి తీసుకొని రాలేకపోయిందట. జ్యోతి, అప్పాదాసుల అలౌకిక 
మైన (చేమ వృతాంతం చాలా గంభీరంగా, ఊదా త గొ చతించారు రచయిత. 

నల్లమోతు చెదరయ్య, ఆయన కొడుకు రామానాయుడు, కోడలు కమల, 

మనవడు సాహూకృష్ణ, భార్య లక్ష్మమ్మ, పజంచినకొడుకు వెంకటయ్య, 

రామదాసు, ఆయన కొడుకులు వెంకటదాసు, సంగదాసు, రంగడు, కూతురు 

జ్యోతి, మేనల్లుడు అప్పొాదాసుల పా|తచిత్రణంలో గొప్పనర్పు చూపించారు 

రచయిత. పెద్దింటికోడలు కమల లేచిపోతుంది. ఆ కమల పాతచ్చితణం 
ఆత్యంతవా స్తవికంగా వుంది. అసమానమైన (పజ్ఞకనపరిచారు ఆమె ప్యాతచిత 
ణంలో ఉన్న వవారు. పోలీసు డిపార్టుమెంటు ఇలాకాలో జరిగ దొంగతనాలు, 

జె ళ్ళలో జరిగే అ|కమాలు, జైలు సర్జన్హు, వార్షర్లు, ఆఖసర్హు, “జైలు ఖెదీల 

రేషన్లను ఎవరెవరు ఎట్టా ఎంతెంత పంచుకొని తినెదీ, (పభుత్వ శాఖల్లోని 
ఆవినీతి, లంచగొండితనం, ఆక మార్జనలు, హృదయ బడదారకంగా వర్ణించారు 

ఉన్న వవారు. 1౯21 వ సంవత్సరానికే సమాజంలో జరుగుతున్న అన్యాయాలకు 

ఆగహంచెంది విప్రవపంథాను ఆయన పతిపొదించి వర్ణించటం, చాలా ఆశ్చర్య 

కరమైన విషయం. స్వాతంత్ర్యానంతరం [పభుత్యయంతాంగంలో [కమ 
[క్రమంగా అభివృద్ధి పొందుతూ వచ్చిన ఆవిఎతి, అలసత్వం, ఆ శితపక్షపాతం 
మొదలె నవాటినిగూర్చు  పసావిస్తూ పెద్దవాళ్ళు మా హయాంలో ఇట్లాకాడు, 

(బిటిషు |[వభుత్వం పరిపాలనలో |పజలకు, _పభుత్వాథకారులకు భయభక్తులు, 

క్రమశిక్షణ, ఎంతగానో వుండేవి” అని ఆ గత కాలాన్ని గూర్చి అంగలార్చడం 

వింటూవుంటాం కాని మాలపల్లి చదివిశే, ఆ సమాజంలోని దురన్యాయాలన్ని 

ఆవిష్కారమవుతవి. నేరాలు చెసె జాతులుగా కొందరిని పరిగణించి, వాళ్ళకు 

సెటెల్మెంటు లేర్పచడం, అక్కడి జీవిత విధానాలు, నిర్బంధించి శరీరకష్టం 

కేయుంచఓం,  అనేకవిధాలుగా ఆ అమాయకులను హింసించటం, ఇవన్ని 

జ రుణాత్మకంగా చిత్రించారు రచయిత. వాడుకభాషయందు నవరసభరిత మైన 

కావ్యమును రచించిన లక్షీనారాయణగారు ధన్యులు. అన్నారు కాశీనాథుని 

నాగెశంరరావుగారు పెధికలో. స్వరాజ్యం వచ్చెసిందని, పర[పభుత్యం స్థానంలో 

|పజాస్వామిక దేశీయ [ప్రభుత్వం ఏర్పడి సురాజ్యం రూపొందిందని సామాన్యుడి 

'శీవితం మూడు పువ్వులు ఆరుకాయలై ందని, సామాన్యుడి జీవితాన్ని స్వర్ణతుల్యం 
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చేయడానికే చట్టాలన్ని రూపొందాయనీ, యోగ్యులు, _పజాషెమపరాయబణులు, 

దేశహితై కతత్సరులు, శాసనసభల పాతినిధ్యం వహించి, శ్రీలు పొంగిన 

జీవగడ్డగా మళ్ళి భరతదెశాన్ని రూ పొందిస్తున్నారని, పం తమ కన్నకలను 

శ్రీలక్ష్మీ నారాయణ పంతులుగారు తమ నవల నాలుగోభాగం 18 వ (ప్రకరణంలో 

వర్ణించారు. లశ్నీ ,నారాయణగారు అప్పటికే భాషా పయు క్ర రాష్టవాదులు 

కనుక, ఆక్మిధ రాష) వచ్చెసినట్లూ, ఆ రాష్టశా సనసభ వారు పశాక్నమానికీ 

సంబంధించి 12 చట్టాలు అమలులోకి తెచ్చినట్టూ వర్ణించి తృ ప్రిపడ్డారు. లక్షీ 

నారాయణగారు కన్న కలలను బట్టిచూ స్తె స్వాతం[త్యం రాగానే భూతల స్వర్గం 

ఊడిపడుతున్న దై వారు భావించినట్లు కనపడుతున్న ది. పాపం ఆ తరం 

వాళ్ళంతా అందువలన గొప్పగొప్ప త్యాగాలు చేయటానికి వెనుదీయలెదు. 

ఉన్నవ లక్ష్మీనారాయణగారు, వర్ణించిన ఆ శాసన చట్టాలు ఆ విధంగా అమలు 

జరిగితే, వారాశించిన విధంగా స్వరాజ్యం సురాజ్యంగానే రూపొందిఉండెేది. 

మాల పల్తి నవల ఒక విజ్ఞాన సర్యస్వంవంటిది, మత, సొంఘిక, ఆర్థిక, రాజకీయ, 

నై తిక, సాహిత్యసిద్ధాంతాలన్ని పరామర్శితములై, వాటిలోని నిగును పదర్శిం 

చారు రచయిత. నూరు సంవత్సరాలకుపూర్యం తెలుగుదెశపు సామాజిక 

స్వరూపం ఏ నిధంగాఉండేదో, ఈ శతాబ్దపు [పథమపాదంలో, ఆ సమాజ 

స్వరూవం ఏ వివంగా పరిణామం చెందిందో, ఉన్న వవారు కళ్ళకు క ర్లైటట్లు 

చి|తించారు. బాష కాని, భావాలు కాని. నిర హణం కాని, పాత చి|తణం కాని, 

ఊత్తమ సాహిత్యవె త్తకు ఉండవలసిన భావోదిగ్నత, సంయమనము, దర్శ 

నము, సందేశము, మొదలె న విషయాలలో కాని 'నాన్యఃపంథా' ఉన్నవ వాదిది, 

మాలపలికి సాటిఅయిన నవల తెలుగులో నభూతో. భవిష్యత్తుమాట ఎవరు 

చెప్పగలరు ? 

ఆధునిక తెలుగునవలా సాహిత్యాన్ని పరిశీలిస్తే చెప్పుకోదగిన నవలా 

రచయితలు నలుగురున్నారు. విశ్వనాథ, బాపిరాజు, చలం, నోరి నరసింహ 

శాస్త్రే. ఇంకెందరో నవలలు |వాసినవాళ్ళున్నారు. కాని (ప్రత్యెకత చూపించు 

కొన్న నవలా రచయితలు ఈ నలుగురు. ఇదేవిధంగా 1940 వ సంవత్సరం 

నుంచి 1950 వ సంవత్సరం వరకూ పదేళ్ళలో బుచ్చిబాబు, గోపిచంద్, జి. వి. 

కృష్ణారావు, కొడవటిగంటి కుటుంబరావులను,  విశిష్టులై న నవలా రచయితలుగా 
పేర్కొనవచ్చు. 1950 తర్వాత ఈ పాతిక సంవత్సరాలలో అత్యధిక సంఖ్యలో 
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తైబుగునవల ఇరే వలే కతజయంటి జరుపుకొన్నా, 

వెలువడిన నవలలకన్నా ఈ పాతిక 

నవలలే సహ సాధికంగా ఎకు,_వవుంటాయని చెప్పాలి. 

తఇరాలలో వచ్చిన వాచికం టె నిస్సందెహంగా 

Pe 

ర చేవ -లో ఐదారు రటు. నవలలు వచ్చివుంటాము. వస్తు 

క్ట బా GK oO గ G9 న! + 

ఈ పకియ సంతరించుకొను ది తెలుగు సాహిత్యంలో ఈనాడు నవల కున్నంత 

పత పలుకుబడీ మరే ఇతర సాహిత్య ప్యకియకూ లేదేమోననుకో 

_ న 

వ చె 
పష, 

మ్బ, అందుక ఇ కొందరు ఇది నవలాయుగం అని కూడా ఆంటున్నారు. 

tn 

ఆధునిక సాహిత్యంలో విశ్వనాథ సత్యనారాయణగారు స్స కిందని 

యల దః చిన్న కథ నుంచి మహాకావ్యం వరకూ వారు సాహిత్యవ్యవసాయం 
p= ల 

అ ౯ ర 
చేశారు ఆయనది ఉక విలక్షణ మన మార్గం. సనాతన సం|పదాయాలపట్ల 

వారికి అధినివెళం ఎక్కువ, ఏ మాతం అవకాశం వచ్చినా సనాతన దృుకఎ 

ప క్ అద దా 
సు ఆచారాలను, ఆయన తన రచలనలో ,పతివాదించి వాటి వే శెష్ట్యం సిరూ న్ టా 

మం|తశాస్ర్ర |పృక్రియలు సామాన్యులకు 
పించె పయత్నంచెస్తూ ఉంటారు. గొ 

పభుత ఉన రచయిత ఆయన. కా 
wR 

అగ 
3) 

యీ 

ర్యా 
CU 

ఆర్రంకానట్లు, విశ్వనాథవారి రచనలు ఒకవర్గం వారిని మూా'తమే ఉ తేజితులను 

చేనపి. విశంనాధ పట్టిన సర్వసాపిత్య ప్రకియలలోనూ వారు అధికసంఖ్యలో 
=n BP, re 

లత వాశారు mes సాంఘకాలూ, చార్నితకాలు, ష్ హౌ రాణికాలు, 

మ్ 
తా. 

-చీ 

సలల: వె మర్శికాలు, ఎన్నై వాళారు. చిన్నా పెద్దా కలిపిచూ గె 

వశ్వ్యనాథ సుమారు అదవె నవలలదాకా వాసినట్టు కన్పిస్తుంది, చాలా (పసిద్ది 

వి వేయిపడగలు, ఏకవిర, చెలియలికట్ట, మా బాబు, తెరబికాజు; 

సేనాని, మొదలైనవి. ఇవికాక ఇటీవల ఆయన పురాణరవై [గంథమాల 

శీరుతొహా, నేపాల రాజవంశ చర్మితకు సంబంధించి కొన్ని నవలలు [ప్రకటిం 

చారు. మోయ తుమ్మెద, కుణాళుని శాపం, ఆరు నదులు, దమయంతి స్వయం 
నేరం, విష్టుళర్మ ఇంగ్రమ చదువు, సముద్రపు దిబ్బ, మొదలైన నవలలు 
తెలుగు పష్మతికలలో ధారావాహికంగా పచురితాల్లై గత పదిహెను, ఇరవై 
సంవత్సరాలలో ప పు సకరూపంలో వచ్చాయి 



తలుగు నవల 1% 

ఏక విర నవలలో విశ్వనాథ చూపిన శిల్పపతిభ చాలా గొప్పది. ఆడి 

నుధుర వాంతాలను పరిపాలించిన రాజకుటుంబపు పణయగాథ రసవత్తర మెన 

కావ్యంలా సాగుతుంది ఈ నవల, 

వెయి పడగలు సంగ హవిజ్ఞాన సర్భ్ణస్యంవంటిది. సాహిత్యము, మతము, 

రాజకీయాలు, సంస్కృతి, అన్నీ యీ నవలలో |పస్తావికంగా సమీక్షితాలై నవి 

పరటొమ్నుర్ శ తాద్ది ఉత్తరార్థంలో పారంభ మైన సాంస్కృతిక పునరుజ్దవనము, 

మత రాజకియ సాంఘికొద్యమాలు, పాచినకాలంనుంచి చెల్లుబాఓవుతున్న 

సాంఘికవ్యవస్థతో నఏనాదర్శ్యాలకు సంఘడెంచిన సంఘర్షణలు, ఆధారంగా 

చేసుకొని తెలుగుడశంలోని యుగసంధి పరిణామాలను పిశ్వనాథ వారు వెయి 

పడగలలో వివరించారు. గతించిపోతున్న డక వ్యవస్థ తాలూకు చరమదీపులను 

చూచి ఆయన నిట్టూర్పులు విడుస్తున్నట్టు కనపడుతుంది వెయిపడగలదాంరా 

ఆయున ఆందించదలదిన సందెశాన్ని బట్టి చూస్తే, 

చెలియలికట్ట, తెరచిరాజు, స్వర్గానికి నిచ్చెనలు, మాణాబు, జేబుదొంగలు, 
మత, సాంమీక వికాగసాలు (పతిపాదితములై నవి. ధర్మ 

బద్దన్న సేనాని మొదలైన నవంలదాంరా, ఆమనగా 
బహుముఖికమెన |; పథి భ వెల్రడవుతున్నది. కొ” త్రదన గవేషణతో, నూత . మెన 

; చర్మితను. పురాణాలను, విశ్వనాథ వ్యాఖ్యానించి నవ. హి తో 
అందించారు. సాహిత్య బివితంలో నలభై సంవత్సరాల కాలం అవిచ్చిన గా 

నవలలు [వాయటం విశ్వనాథలోని ప్రత్యెకత, విశిష్టత కూడా. 

స్వర్గీయ ఆడవి బాపిరాజు అన్ని టా భావుకుడు. గంధర్వలో కాలనుండి 

శపుడై వచ్చి తెలుగుదెశంలో కవిగా, చిత్రకారుడిగా, భావుకుడుగా. సౌందర్య 
rr ey కభావతగా ఆయన జన్మించార మోననిపిసుంది. తెలుగుదేశం, 

తెలుగుభాష, తెలుగు చర్విత, తెలుగు విజ్ఞానం, తెలుగు అన్నది ఎదైనా ఆయ 

నను పులకింపచే సేది, పరవశింపబెసేది. బాపిరాజు ఎంత భావుకుడో ఆంత 

పండితుడు. ఆయనలో హృదయమూ, మెధా, కూడా వికాసపొరమ్యాన్ని 

పొందాయి. లలితమైన భావన, మృదులమైన ఊహ, భావుకతా పారమ్యాన్ని 
అందుకోగల సౌందర్యదర్శనం, బాపిరాజు రచనలలోని నాయికానాయకుల 

పాతచి|తణలో కనపడతాయి. అచ్చ మైనక వి. ఆద రోన్ము ఖమైన వా సవిక 

చిత్రణం ఆయన ధ్యేయం. నారాయణరావు, కోనంగి, మొదలైన సాంఘీక 
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ల న భో గోనగన్నారెడ్డి, అడవి శాంతి(లి, మొదలైన చార్మితక 

ఆకు నిదర్వన గా నిలుసాయి. బాపిరాజు నవలల్లా ఇతి 

ని విషయాలు కూడా విశేషంగా చోటు చేసుకొ ంటా 

go మొదలై నవాటిలో వై విధ్యంకూడా చెప్పుకో 

ఉన్నది ఆకాలపు రచయితలు నవలలు 

లాసికివల నిర్ధారితం కాలదు. పతిపాది ర 0 

9 

i [వాసే కాలానికి నవలా కల్పం నేటి 

తమూ కాళదు. ఆధునిక కవిత్వలక్షణాలతోనూ జే ఉద్దెశించిన (ప్రయోజనాల 

తోనూ, పోల్చి ప్రావీన కావ్యసాహిత్యాన్ని విమర్శించినట్లు ఉండకూడదుకదా 
జపా 

నేటి పమాణాలతో బాపిరాజు నవలలను విమర్శించటం. 198ికివ సంవత్సరంలో 

విశ-నాథ సత్వ నారాయణగారితోపాటు బాపిరాజు కూడా ఆంధ విశ్వకళాపరిషత్ 
జ లై 

బహుమతి" ఆందుకొన్నారు. ఆయన “నారాయణరావు నవలకు. విశ్వనాథ 

"వేయిపడగల” తో బాటుగా యూనివర్శిటీ బహుమానం ఇచ్చింది. 

ఈ శతాబ్ది తెలుగు సాహిత్యచరిత్రలో గొప్ప సంచలనాన్ని సృష్టించిన 

రచయితగా చలానికి అ,గసరమైన స్థానమున్నది. చలం చెల్లుబాటవుతున్న 

సమకాలీన సాంఘికవ్యవస్థపైన గొప్ప తిరుగుబాటు చేశాడు ఉఊవ్వెత్తుగా 

సాహిత్య తరంగాలతో విరుచుకొనిపడ్డాడు. ఉ పృనలా పాత భావాలను 

ముంచాడు. కడలిలా రోదించాడు. గాలిలా తన ఉనికిని అందరికి ఇష్టమున్నా 

లేకపోయినా తెలియజేశాడు. చలం సాహిత్యం ద్వారా సాధించింది పు ప 

అష్టిక పచురంగా కనపడిన పురుషుని దొష్ష్యం. ఆత్మ వంచన, అల్పత్యం, 

లాగికి ఆ గహాన్ని తెపి - spe దేనికితోడుగా వ్రాలు అన్యాయానికి, గ్గ 

వంచనకు, బానిసత్వానికి, గురికావశంచూసి, ఆయన ఓర్చుకోలేక పోయినాడు. 

చలం రచనలకు ఆనాడు చలం దర్శించిన సంఘమే బాలా వరకు మోద్భలకమై 

ఉంటుంది ఆయన [వాసిన అమీనా, [బాహ్మణేకం. దై వమిచ్చిన భార, 

మెదానంవంటి నవలికలలో ఆయనకు ఎదురైన సాంఘేక |పతినిధులనే ఆయన 
చ్మితించి ఉండవచ్చు ఆయన దర్శనం వేరు. అది ఆయన దృష్టితో చూస్తే 
ఆర్థంకావలసిందే. మానవ [పకృతిలోని ఆతబలమైన (పవృ తిని ఆయన అర్థం 

చేసుకొన్న ట్లుగా. అద్ధం పట్టి చూపినట్లుగా, విశ్లేషించి వివరించినట్లుగా, సమకాలీన 



తెలుగు నవల ప్ర] 

రచయితలెవ్వరూ అర్ధం చేసుకోలేదని, చలాన్ని మెచ్చెవాళ్ళు అంటారు. చలం 

గొప్ప భావుకుడు, కవి, ఊదకి ఈ లక్షణాలు ఆయన సర్వరచనల లోనూ 

కనపడుతూ వుంటాయి. సాంఘిక |పబోధంకోసం, సంఘ సంస్కర ణంకోసం, 

చలం రచనలు చేసిడంటి, అవి కవిత్యధోరణిలోనూ, [పతీకాత్మకంగానూ, 
మార్మికంగానూ ఉండటం, ఎంతవరకు ఆయన ఆశించిన (ప్రయోజనాన్ని సిద్ధింప 

చేశాయో, ఆ చలానిశే తెలియాలి. చలం ఘోష, చలం భావ, అసామాన్య 

మెనవి. సామాన్యుడికి అర్ధ మయ్యె వికావు, సాంమిక పరిణామాలు, ఆర్థిక, రాజ 

కీయ పరిణామాలమీద, |పపంచవ్యా ప్రమైన అనక ఉద్యమాలమిద ఆధారపడి 
ఉంటాయి రైళ్ళు, కొఫి హోటళ్ళు గునిమా హాళ్ళు, వారాప్మతిక లు, నిత్య 

బీవితాన్ని సాంఘికవ్యవస్థలొ (పభావితంచెసినంతగా చలంగాని, విశనాధలుగాని 

[పతిపాదించె సిద్దాంతాలు, సాహిత్యరచనలు (పభావితం చేయలేవు. ఇట్లా 

చెప్పటం సాహిత్య పభావాన్ని కెంచపరచటంకాదు. చలం సిద్దాంతాలను 

చెనకటమూకాదు. 

తెలుగు నవలాసాహిత్యంలో ఈ కాలవిభాగానికి చెందిన మరొక 

[పతిభావంతుడై న నవలా రచయిత నోరి నరసింహశాన్ర్రీ. ఈయన పండితుడు. 
వ్యుత్సన్నుడు. చార్మితక నవలా రచనలోనె ఈయన ప్రత్యేకించి కృషి చేశారు. 
అదెన్ని తెలుగు దశ పు చర్మితకు సంబంధించిన నవలలే వారు (వాశారు. రుదమ 

దేవి, నారాయణభట్టు, కవిసార్వభౌముడు, కవిద్యయము, ధూర్జటి, మల్లా రెడ్డి, 

మొదలైన నవలలన్నీ, తెలుగుల చర్మితకు జొజ్జ్వల్యం చెకూరుస్తూ రచించారు. 
చారితక నవలలు వాయటంలో, నాటి నామాజిక వాతావరణాన్ని కళ్ళకు 

కట్టినట్టు చూపిస్తూ, భావుకతాస్పోరకంగా, వాాతచితణలో సబివతా రామణీయక 

స్ఫూర్తితో, ఇతివృ త్తనిర్మాణం చేయడం నోరి వారి రచనా విశిష్టత. రాణివాసపు 
గాధలు, రాచవీరుల పరాక్రమ కథనాలూ కాకుండా, క విమూర్ణన్యుల కమనీయ 

జీవితవృతాంతాల చుట్టూ క థలల్లడం, నోరి వారి చారి|తక నవలల్లో చూడవచ్చు. 

బహుముఖమెన శా స్త్రపొండిత్యము, వైదుష్యము, కావ్య నాటకాలంకాదిక పిజ్జా 

నము, అనుసందించి పాాతచితణం చెయటం, యుద్ధ ఘట్టాలు వర్ణించవలసి 

నప్పుడు ఆశ్చర్యావహమెైన విషయ వివరణమూ, నోరి నరసింహశాస్త్రగారి 

చారితక నవలల్లోని విశిష్టత. తెలుగు సాహిత్యాన్ని సుసంపన్నంచెసిన మహో 

కవుల బీవితకాలాలకు సంబంధించిన చరిత అంతా నవలలుగా నోరి వారు 



దూపొందించిన రై చెప్పవచ్చు. కవితయం వారి జీవితాలకు సంబంధించి 

, అనాథ పోతనల బిపితాలకు నారాయణభటు, రు దమదెవి, మల్లా రెడ్డి నవలలు 
రు 

ఆ న్ ల క జ్ ట్ నర త్న మ ఇల్ 3 

స కవినార-భ ముడు, కవి_-యం నపలయు, ధూర్త ప మహాకవి జివి 

వ చను ఇద 

తానికి సంబందించిన కంల) నవల దూ ర్ద టు, తెలుగునవలల్ల్తి చారితక నవలా 

we తగా, మహాకవిగా తెలుగుదేశానికి పరిచయం కాక 

రుడు, మం|త|దష, తప స్వెవాసిష్ట గణపతిముని తెలుగులో 

“కోవడం అధునిక తక తెలుగుసాహిత్య చర్మ టో ప 2 
CA 

పో చి 
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గొపు విశేషం. ఈ నవలను ఆయన సంస్కృతంలో |వాయాలని మొదట్లో 

సంకల్పించి _హైరంధించినా, తరవాత మనసు మార్చుకొని తెలుగులో పారం 

అ కొని పకరణాలు రచించటం తెలుగుభాషకు గొప్ప గొరవం అని 

మ ఆతూంతాధునిక దృక్పథం కలవారు. సా-తం తో 
ణి 

() స ల పాండా వదినగారు, తమికొనాను కాం గనుకు స్వల్పకాలిక 

గణపరివ స అన్, వార జీవిత చర్షితనుబట్టి తెలుస్తున్నది. గణపతి ముని 

సుంకర లి కల ఈ నవల ఆయన సంహారంగా రచించలదు. రెండువందల 

షష బృహత్తరమైన పణాళికతొ అనన్య సాధ్యమైన ఐతిహాసిక నవలగా 
| అనే పేరుతో ఈ నవల [వాయాలసి గణపతి ముని సంకల్పం, కాని 

5 ఆభ్యాయా లు మాత మే ఆయన రచించటం జరిగింది. గణపతి నుని 

వలను సం శ్ రాలి ఉన్నట్లయి కే, ఆభిలభారతీయ భాషలలో 

మ ఆద్వితియమెన ఘనగౌారవం తెలుగుసాహిత్యానకి లభించి 
దప కొల 

ఉం దది. ' ఇపతి ముని రచించిన ఈ 'పూర్ణ నవలలోని ముళ్ళు పకరకాలు 

ను పగిర్ర ప మాసషఃతి భారతిలో 1898 సంవతృర  ;పాంతంలో 
టు ల ee 

అహ నామం ఖారకి సంపాదకులు స్తార్లీయ కాశీనాథుని నాగళ్య రరావు పంతులు 

మెనదిగా అపుడు పేర్కొ న్నారు. ముపైె 
(పకరణాలు మాతమె ,పచురితమె ఆగిపోయిన ఈ నవల ఇంచుమించుగా స్ట 



తెలుగు నవల ae 

సంవత్సరాల తర్వాత సంగహరూపంలో 'సత్స పభ” పేరుతో వెలువడింది. 
గణపతి ముని కుమారుడే 'వాసిష్ట' ఆం. తా, తం డిగారి పణాళికలో కథా 

Sy అనుసరించి మారు లు కొన్ని చెసి యథాశక్తి సత్య పభ' నవలను 

(పచురించడం జరిగింది. ఇది చారితక వొతాణిక నవల, 

కపిత్వంలో భావకవిత్య ధోరణులనుంచి ఆధునిక కవిత్వ మార్గాలలో కి 
అడుగు పెట్టనట్లుగా నవలా రచనలో హడా 1946వ సంవత్సరం తరవాత ఇతి 

వృ త్రంలోనూ, శిల్పంలొనూ, నిర్యహణంలోనూ, నవినమైన పంథాలు బయలు 
దేరినాయి. మనో విశ్రషణం, తాత్విక చింతన, రాజకేయ సద్దాంత విశ్లెషణం, 

మొదలై నవు నవలల్లోకూడా చోటుచేసుకొన్నాయి. అంటే సిద్దాంత (ప్రతిపాద 
నకు అనుగుణమైన పాతచిత్రణంచెసి సామాజిక పరిస్థితులను విశ్లేషించడం, 
వ్యాఖ్యానించడం రచయితలు |పారంభించారు. 

దిశభ ర్తి, జాతీయోద్యమం, పూర్వవై భవస్మరణం, స్వాతంత్య 
[పబ్ ధం, మొదలైన ఇతివృత్తాలు [కమంగా సన్నగిలిపోయి, సామాజిక 
దృక్పథం, వా సవిక చిితణం పాధాన్యం వహించాయి, కొడవటిగంటి 

కుటుంబదావు, గోపీచంద్, జి. వి. కృష్ణారావు, బుచ్చిబాబు, లు కొత తరహా 
నవల లు |వాశారు. 

కొడవటిగంటి కుటుంబరావు సామాజిక సిద్దాంతాలను గూర్చి స్పష్టమైన 

విశ్వాసాలున్న రచయిత. రాజకీయ వ్యవసనుగూర్చి, ఆరికవ్యవసకూ సామా లి "థి థి థి 
జిక దృక్పథానికీగల పరస్పర సంబంధాన్ని గురించీ అవగాహనవున్న వారు. 

వర్గసంఘర్షణ, ఆర్థికమైన విలువలే సామాజికమైన తక్కిన విలువలన్ని టికీ 
పునాది అనె విషయమూ, ఆయన రచనల్లో ఎక్కువగా |పస్తావిస్తూవుంటారు. 
మధ(తరగతి కుటుంబాల కృతక విలువలు, ఆత్మవంచనలు, భయాందోళనలు, 

ఆయన కథల్లోనూ, నవలల్లోనూ ఇతివృలాలు. ఆయన ఆశావాది. ఆతి వాన్త 
ఐక రచయిత. కుటుంబవావుగారు చిన్నచిన్న నవలికలు చాలా రచించారు 

ఈయననవల 'చదువు' తెలుగులోని సామాజిక నవలచ్లో పేర్కొానదగినది 
సుందరమనె మధ్యతరగతి కథానాయకుడు, తన జీవితంలో ఎదుర్కొన్న 

సన్ని వశాలు, అనుభవించిన కషసుఖాలు, తటసించిన పొా్యతలు, రిక దృక్కో లు రు 

అంతో వర్షించుకొంటూపోయినగాథ చదువు నవలగా రూపొందింది, [ప్రపంచ 

యుద్ధచ్చాయలు, నిరుద్యోగం, డి_పెషన్, మధ్యతరగతి విలువలూ, కుటుంబ 
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రావు సుని తమెన సువికితమెన వ్యంగ్యంతో, కథితివృత్తాలుగా స్వీకరిస్తారు. 

టుంబరావు రచనల్లోని తిరుగుబాటు ధోరణి తర్క- సహంగా, సిద్ధాంత 

[పాతిపదికంగా ఉంటుంది, 

టి. వి, కృషారావుగారు రచించిన నవల “కీలుబొమ్మలు ” విలక్షణమైన 

వల. తెలుగుదేశంలో ప పల్రటూళ్ళను [ప్రభావితం చేసిన రాజకీయాలు, ఆధుసిక 

నాగరకత పళ్లిటూళ్ళను కూడా ఎవిధంగా పభావించేసిందో అ వెనం, 

మనిషిలోని బాహో ,భ్యంతర | పవృత్తులు, వాటి సంఘర్షణలు, పాపపుణ్యాల 

భావనలు, ఆవి వ్యరి బీవితంలో పసరింపజే సె పభావాలూ, పపంచంబో 

దర్శాలు _పవచించడానికి, వా సవిక పరిస్థితులను ఎదుర్కొనడానికి మధ్య 

ఉండే ఆంతరం, మనిషిలో అహాన్ని కాపాడుకోవటానికి, పరువును పోగొట్టు 

కోకుండా ఉండటానికి, నిరంతరం చెలరేగేతాషతయమూ, ఈ నవలలో రచ 

యిత వర్పించారు. ఎన్నోపా[తలు, నాటి సామాజిక పరిస్థితులకు (పతిబింబాలుగా 

ఈ నవలల్లో కనపడతాయి. జి, వి. కృష్ణారావుగారు ' “పాపికొండలు” చేరుతో 

ఒక నవలను కొంతదూరం [వాశారుకాని, దానిని ముగించినట్టు తోచదు. 

తా త్రిక చింతన, పు ోవిశ్రషణ, సామాజికావగా హన, సమర్థవంతంగా నిర్వ 

పహించగలిగిన నవలారచయితలలో శ్రీకృష్ణారావుగారొకరు. 

(0 

శ్రీ గోపిచంద్ది ఒక విలక్షణమైన దృక్పథం. విలక్షణమైన శె లి. 

ఆయన ఆసమర్ధుని జీవయాత మొదలుకొని అసంపూర్ణంగా వదిలి పె టన “ వికటి 

గదుల” వరకూ, ఆయనలోని తా త్రిక చింతన సయ ఆఅఆగాధమెన లోతులను 

స్పృశిస్తూ వచ్చిందో, పయ ఉన్నత శిఖరాల విహరిస్తూ వచ్చిందో, కమ 

పరిణామశీలంగా గమనించవచ్చు. హేతువాదదృక్పథంతో జీవితంలోకి చొచ్చు 
కొనివచ్చి, పూర్ణయాగందాకా ఎదిగిన నిరంతర పరిశ్రమ, సాధన, జిజ్ఞాస 
గోపీచంద్ జివితంలోని విలక్షణతలు. “ఎందుకు”? అని [ప్ని ంచటంతో 

మందుకుసాగి, గవేషజణతో పరిిభ్రమించి “ఇందుకుః:” అని సమన్వయ 
పతివాదన చెయగల పతిభాశాలిత్వం గోపీచంద్ రచనలలో కనపడుతుంది. 

గడియవడని తలుపులు, పరివర్తన, పిల్రతెమ్మెర వంటి నవలికలలోనై తేనేమి. 
అసమర్థుని వోవయా,త, మెరుపుల మరకలు, పండిత పరమే మొళ్వర ళాన్రై 

వీలునామా, చీకటిగముల వంటి నవలల్లో అయితేనేమి, గోపీచంద్ నిశితమైన 

మెథాసంప తి, తార్చి_క!పజ్ఞ, పొ తల “మానసిక సంఘర్షణలలో నుంచి నిగ్గతీసి 
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పదర్శించగల నేర్పు వ్య క్రమవుతాయి. గోపీచంద్ భాషకాని, వాతావరణ 
చితణం కాసి, అత్యంత సరళ సుందరంగా, స్వభావసిద్ధంగా ఉంటాయి; 

మరుగులు, అలంకారాలు పాండిత్య [పదర్శక మైన విరుపులూ ఏవీలెకుండా 

ఉదయకాలపు ఎం శవలె, సాయంకాలప్ర [ప్రశాంతత వలె, ఆయన శైలి అత్యంత 

సహజంగా ఉంటుంది. సమాజంలో వివిధస్థాయులకు చెందిన వ్యక్తులను, 

ఆయన నవలల్లి" పాతలుగా ఎన్నుకొన్నాడు. ఆధునిక నాగరకత లో పెఅంత 

స్తులవాళ్ళూ, పల్లెటూళ్ళలో ఆధునిక విద్యా, నాగరకతల గాలిసోకని వాళ్ళూ. 

క కాకారులూ , పతికా రచయితలూ పారి శామికులూ, [కామికులూ, ఎళతచ రో 

గోపిచంద్ నవలల్లో దర్శనమిస్తారు. అస మర్ధుని బీవయా తలో సితరామారావు, 

మెరుపుల మరకల్లోని రాధారాణి, వంటి పాత్రలు మరుపురానివి. 

బుచ్చిబాబు భావనలో, భాషలో, ఇతివృత్త నిర్వహణంలో, వర్ణనలు 
చేయడంలో అన్నిటా కళాకారుడు. ఆయన రచనలన్నీ వర్ణ చి తాల లాగానే 

ఉంటాయి, ౬ ఒక్క నవల |వాసినా తెలుగునవలా సాహిత్య చరి|తలో 

బుచ్చిబాబు, స్థిరంగా నిలిచిపోగలగటం చివరకు మిగిలేడి అనే ఆయన నవల 

విశిష్టతను చాటి చెపుతున్నది. ఆయన శైలి మాటలను రంగుల్లోముంచి కుంచెకో 
బొమ్మ గసినట్టుంటుంది. ఆయనలోని సౌందర్య పిపాస, ఆయన (పకృతి వర్త 

నలలోనూ, స్రీ పురుషుల ఆకృతి వర్లనలలోనూ కనిపిస్తుంది. మనుషులు 
పరస్పరం ఎందుకు అసహ్యించుకుంటారు, మానవజీవితంలో అప్మశుతులకు 

కారణాలేమిటి? అనే విషయాలను ఆయన తరచి తాత్విక జిజ్ఞాసతో తనచుట్టూ 
ఉన్న సంఘాన్ని పరిశీలించి పాలను సృషించాడు. బుద్చిబాబు స్వ యచర్శిత 

లోని వకదేశమైన “ఆంతరంగకథనంి” చదివితే బుద్బీ బాబు పరిశీలన, భావుకతా 

దృష్టి, భావావేశం అఆర్థంమవుతాయి. “చివరకు మిగిలేది నవలలో ఆయన 

సృష్టైంచిన కోమలి, అమృతం. ఇందిర, సుశీల, దయానిధి, జగన్నాథం, చిద 

కాలం నిలిచిపోయే సజీవమెన పా తలు, ఆధునిక విజ్ఞానం, ఖండాంతర సాహిత్య 

రీతులు, త త్వచింతన అన్నీ ఆకళింపుచెనుకొన్న వాడు బుచ్చిబాబు. ఆత్యంత 

గహనమైన విషయాలు, లలితకళా రంగంలో వచ్చిన, వసూవున్న |పయోగాలు, 

అవగాహన చేసుకొన్న వాడాయన. రసెల్, మామ్, ఇలియట్, ల వంటి అధుని 

కులేకాక 'పషెక్స్పియర్ , కాళిదాసులు కూడా బుచ్చిబాబు మధాసంపదను (ప్రభా 

వితంచేసిన వారే. 
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1240 లలో మంచినవలను వాసిన వారు రావూరి సత్యనారాయణరావు 

గారు ఏరి నవల 'నెలవంకి కృషాపతికలో ధారావాహికంగా వెలువడి తరవాత 
1942 లోనూ 45 లోనూ రెండుము;దణలు పొందింది. లలితమైన భాషలో 
గంభిరమైన ఇతివృత్తంతో, ఈ నవల చాలామంది పాఠకులను ఆకర్షించింది. 

తెలుగు నొపాత్యంలో నవలా ప్యకియకు బహుళ |పచారం కలగజేసిన 
వాళ్ళుకొవ్యలి, జంపన, సోమరాజు రామానుజరావు మొదలెన వారు. కొవ్వలి, 
జంపనల నవలలను రైల్వె సాహిత్యమని కొందరు అధికేపించవచ్చుగాని, పాఠక 
లలో విపరీతమైన పఠనాన కిని పెంపొందించిన కృషి, గౌరవం నిస్సందేహంగా 
కొవ్వలికి చెందుతుంది కొవ్వలి నవలల్లో అనుచిత శృంగారవర్హనలు, మితిమీరిన 
కాముక (ప్రవృత్తులూ ఏఎ లెవు ఉత్కంఠ, కుకూహలం రేకే త్రించే ఆపరాధ 
పరిశోధన నవలలు వాసన వారు సోమరాజు రామానుజరావు. 

భారత స్వాతంత్య సమువార్షనకు అవ్యవహిత పూర్ణంగా వాసిన నవల 

లన్ని టా స్వాతంత్రోద్యమ (ప్రభావము, కారాగారాలు, సత్యా[గవోలు, పడక 
వస్త్ర బహిష్కారం, జాతీయ, పబోధం, మొదలై న విషయాఎ పు కఎకావటం 

చూడవచ్చు, చార్మితక నవల (వాసిసనా, తళ నల వృత్తాన్న సకరించినా, 

ఎదో సందర్భం తినుకొనివచ్చి పారతం్యత్యంవల్ట జాతీయ జీఎనా..3 వాబిల్లుతున్న 
0 "| ని 

హాని, స్వాతం్యత్యం సముపార్టించుకోవలసిన ఆవశ్యకత, |పబోధించేవారు 
డ్డ 

రచయితలు. 

ఈ శతాబ్దం ఉత్తరార్దం (పవేశించడంతో తెలుగునవల ఇతివృ తంలో 

కూడా చాలామార్చు వచ్చింది. వారపుతికలలో అన్నిటికన్నా ఆకర్షణ ధారావా 
ఇ 

హికంగా (ప్రచురించే నవల కావడంతో, నవలా రచయితలకు ప్రోత్సాహం 
అభించింది. వారప తీకలలో నవలలు (ప్రచురించడం తప్పనిసరి అయింది. విడి 

[పసాదరావుగారి వంట రచయితలు ఆంధప తిక వారపతికలో మినువాక, 
నాక ఐలివంటి నవలలు పచురించారు. స్యాతం|త్యానంతరం వారప,కికల, మాస 

షతికల సంఖ్యకూడా పరిగింది. 

స్వాతం త్యానంతర సాహిత్యంలో ఎంతో వే విధ్యం [పవెశించింది మధ్య 
తరగతి కుటుంబాల ఇతివృత్తాలు, సాంసారికబరువు బాధ్యతలు, ఆశయాలు, 
ఆదర్శాలు జీవిత సాఫల్య వై ఫల్యాలు, మొత్తంమిద విస్కృతసామాజిక$ చితణ 
(వొధాన్యం వహించడం చూడవచ్చు. 
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ఆం|ధ విశృకళాపరిషల్, పాఠ్యగంథాలుగా నిర్ణయించడం కోసం 

చారి తక నవలల పోటీలు సిర్వషాంచింది. (్రొమతి మల్ల్పాది వసుంధర ఈ పోటే 

లలో రెండుమూడు సార్లు బహుమానాలు గెల్బుకొన్నారు. ఈమె దూరపు 

కొండలువంటి సాంఘిక నవలలు కూడా (వాసనా, చార్మితక నవలా రచయితి 

గాన _పసిద్ధురాలు. ధూళిపాళ (శ్రీరామమూర్తి, డా. పాటిబండ మాధవశర్శ: 

కొర్రవాటి ఢ్రిరామమూ రి, మొదలైనవారు చార్మితక నవలలు రచించారు. పిలకా 

గణపతిళాన్రైగారు కూడా కొన్ని చారి|తక నవలలు రచించారు, వంగ దెళాన్ని 

| పభావితం చెసిన శరత్చం[దుడు, రఎందుడు కూడా, అనువాదాల ద్యారా 

తెలుగుదేశాన్ని పధథావితం చెయడం జరిగింది దేశిక వితామండలి వంటి [ప్రచురణ 

కర్తలు, శరత్ సాహిత్య సర్వస్వాన్ని తెలుగులో అందించారు అదేవిదంగా 

(సేమ్చంద్, జై నెంద్రకుమార్ , కిషస్చందర్, ఇలాచంద్రజోషవంటి సుప్రసిద్ద 

మంది రచయితల నవలలు కూడా అనువాదాలుగా తెలుగులో వెలువడ్డాయి. 

యువతరం నవలారచయితలలో అ గగణుడు రాచకొండ విశ్వనాథ 

శాస్త్ర సుం పదాయ ఇ ఛాందసాల పెన ప ల కథారచనలో నవలారచనలో 

విప్రవపంథా లేవదీసినవాడు. ఈయన తొలినాళ్ళలో రచించిన నవల అల్పజీవి, 

పాఠకులను, సాహిత్య విమర్శకులను ఆకర్షించింది. బాహ్యసం ఘటనలను మ్మాతమె 

వర్ణించి కథాగమనాన్ని నిర్యహించడంకాక ఆంతర సంఘర్షణలను కూడా 

నేర్పుతో అల్పజీవి నవలలో విశ్వనాథకాన్తి చిత్రించారు. నవలా రచనలోనే 

కొత్త పయోగం అల్ఫజీవి. ఇందులో కథానాయకుడు సుబ్బయ్య. చాలా 

భయస్టుడు. పిరికివాడు. అవమానాలను, పీడనలను కిమ్మనకుండా సహించడం 

ఇత ర క్ర లక్షణం. లంచాలు తీసుకోలేడు వంచన మాటలు మాట్లాడ లెడు. 

నిర్భయంగా తల ఎత్తుకొని వీథివై పుచూడలడు. భార్యమీద కూడా తన దర్పాన్ని, 

థర్యాన్ని పదర్శించలెడు చిన్నతనంలో ఆతడిలో సుప్రచై తన్యంగా (ప్రవేశించిన 

భీరుత్వం; ఆత్మ న్యూనతాశ ౦క గా పరిణమించి, తానెందుకూ కొరమాలినవాడనుకొనే 

నమ్మకం అతడిలో స్థిరంగా కుదురుకొన్నది. దానికి అతడి జీవితంలో ఎదురైన 

ఆనేక సంఘటనలు, వాతావరణమూ కారణాలు, గవరయ్య కాం|టాక్షరు. అతడు 

చిన్న తనంలో పువ్వుల్లో పెట్టి పూజించుకొన్న భార్య కాసా లచిపోయింది. ఈ 

గవరయ్య చదువుసంధ్యలు రానివాడై నా డబ్బు సంపాదించి పయో జకుడై నాడు. 

ఇతడి కనుసన్నల్లో రౌడీలు మెలగుతారు. ఈ గవరయ్య ప్యాత చితణనుకూడ్రా 
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విశ్షనాథశాన్ర్రీ సమర్థవ ంతంగా సిర్వహించారు. ఇతనిలో వచో లసీ, పతీ 

కారమూ, సమాజాన్ని వంచించి దోచుకొనే రూపంలో సాశాత్స్కరం ఆవుతాయి. 

అందులో ఆశ్చర్య పడవలసిందిలేదు. గవరయ్య పాత చిత్రణలో రచయిత 
సునిశితమైన ప్రతిభ చూపాడు, సుబ్బయ్య బావమరిది వెంకటరావుపా|త కూడా 
సహజమైనది. రెండు ద సంఘంలో అటువంటి మనుషులు ఎక్కువ 

గానె కనప దేవాళ్ళు. డిపోబోతున్న రిక వ్యవస్థ యొక్క చిన్న చిన్న తరాల 

లాంటి వాళ్ళు వెక ట్రా పువంటె వ్యక్తులు. జమీందారులు ఆ వ్యవస్థ తాలూకు 

పెద్ద సంభాలు. దోపిడివ్యవస్థ మూల సంభాలు. పనిపాటలు లేకుండా, అనా రయం గా 

ముందుతరాల వాళ్ళు ఆర్జించిన ఆ పొస్తులతో విలాసజీవనం గడిపే కొందరు 

వ్యక్తులు వెనకటి తరాల్లో బాహాటంగా కన్చించేవాళ్ళు. వెంకటావులోని నయ 
వందన, జాద్దత్యం, డాబు రచయిత నె నేర్చుగా వర్ణించాడు. ఇతివృత్తం, కథా 

కధనం, సిర్యహణం మొదలైన పెటన్ని జిని మించి భాషావిషయికంగా అపూర్వ 

తను సాధించాడు విశ్వనాథశాత్ర్రి. ఇందులో ఆయన వాసినభాష, వాక్యనిర్మాణం, 

అనితర సాధ్యం అనిపిస్తాయి. అన్నిటా నవ్యతను సాధించిన నవల అల్పజీవి 

పందొమ్మి దివందలయాభి లలో అల్పజీవి వచ్చింది. పందొమ్మిదివందల 

డెభై వచ్చెసరికి మరొక అద్భుతమైన నవలను తెలుగువాళ్ళ కందించారు విశ్వ 
నాధశాన్రీగారు. 

'రాజు_మహిషి అనే పేరుతో ఆయన వాసన నవల అది. ఇందులో 

రచయిత (పెమ, మనిషి, దైవం, న్యాయం, ధర్మం, సత్యం, మానవ జీవితంతో, 
ఎవిధంగా చెలగాట మాడుతూ, చెలామణి అవుతున్నాయో  చి/తించారు. 
య్ సంతృప్తికరమైన కవిత్వం వచ్చినట్టు, కథలు వచ్చినట్టు, నవల 

కారాలేదని నాదో చిఠకా కాలపు ల్ర్యా దు ఉంది ఈ నవల సమ[గమెన మంచి 

నవలగా రూపొందుతుండని నాకు పక్వాసండి థ్ అన్నారు శ (బ్ర) ఈ పు నకాన్ని 
గూర్చి వాస్తూ. ఇది ఇరవై యో క శతా సిక్ గా నిలుస్తుంచని శ్రి శ్రీ 
మిచ్చారు. నిస్పందెహంగా గొప్ప నవ శ్వనాథశాన్ర్రగారు ఇందులోని 
పాత చితజలో ఆనంతమెన వె విధ్యం చూ పించారు రచయిత. ఛైర్మన్ భీమ 
సెనరావు, మందుల భీముడు, we pean రంగారావు, 
(పసాద్, మిస్ పేమ, హెడియో, గేదెల రాజమ్మ, |ప్రపంచంలోని చ్వితవిచిిత 
సహజ స్వాభావిక (పవృత్తులకు (ప్రతినిధులు. ఆధునికసంఘంలో ఏయే వేళల 

దొ 
రు వి 
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ఏయు పదేశాలలో ఏతా పదంగా దగా, కుట, మోసం, వ_చర అభ్యుదయ 

పరంపరా భి వృద్దగా విజృంభిస్తున్నాయో, అన్న దాఖలాలతో యూ నవలలో 

మాడ వచ్చు భగ వంతుడిపట్టా, ఆయన ఏర్పరచిన కర్మ సిద్ధాంతంపట్లా, ఈ 

నవల చదివినవాళ్ళకు సందహాలు తప్పకుండా కలుగుతాయి. ఆది రచయిత 

గొప్ప |పతిభకు తార్కాణం. మునిసిపాలిటీలు, కోర్టులు, ఎన్నికలు, రాజకీయ 

పార్టిలు, గొప్పగొప్ప ఇళ్ళవాళ్ళ రంకులు, బొంకులు, సారాకొట్లు, సానిసంసా 

రాలు, ఓక కేమిటి మహాభారతంలో లేనిది లేదు అంటె భూ పపంచకంల ఏది 

ఉండదు అన్నట్లుగానే ఆధునిక మహాభారతంలో ఈ వ్యవస్థలో జరుగుతున్న 

చరిత ఆంతా నర్కుస చూస్తున్నంత సళలదాగా, సిగిమా చూస్తున్నంత స్పష్టంగా 

చూపించారు రచయిత. ఇందులోని వర్ణనలు, భాష, భావపకటనలోని శ కి 

సామర్థ్యాలు ఇదివరకు తెలుగు సాహిత్యంలో విన్న ఏ కన్న వికావు? చాలా 

శ కిమంతమెనవి. సుమారు నాలుగు వందల పేజీల (గంథం యీ నవల. 

అయినా ఇది అసంపూర్ణం. తెలుగు నవలా సాహిత్యంలో నె ఇది బహుకాలం 

సరు పఖ్యాతులతో నిలిచివుంటుందనడాసి క సందేహంలెదు 

ఈ తరం రచయితలలో చెప్పుకోదగిన రచయిత శ్రీ మహిధర రామ 

మోహనరావుగారు స్పష్టమైన రాజకీయ సిద్ధాంత పరిజ్ఞానం, విశేషమైన జీవిత 

(ప్రత్యతానుభవం. చెప్పదలచుకొన్న ది సూచణిగా, సరళంగా చెప్పగల నెర్పుగల 

రచయిత ఏరు. 

ఓనమాలు, రథచకాలు, దవానలం అనే పెర్లతో, తెలంగాణాలో ఈ 

శతాబంలో జరిగిన భూస్వామ్య వ్యతి 6 కోద్యమాన్ని ఇతివృ తంగా మూడు నవల 
0 8) యాజ్ | 

లుగా (కాశారు రామమోహనరావుగారు. ఆరాట కర్షకుల, కార్మి కుల నకు తా 

మెన పరిస్థితులు, ఉద్యమసారథుల త్యాగ జివితాలు కూర మైన ఫ్యూడల్ 

రాజ్యాధికార యం|తాంగ పు చావుకళ లు, సమర్థవంతంగా వర్ణించారు తః నవలల్లో 

రచయిత. “కొల్లాయి గట్లితెనెమి?' అనే నవలలో ఈ శతాబి డతయ పాదంలోని 

గాంధీజీ నాయకత్వం [కింద సాగిన స్వాతం[త్యోద్యమం తెబుగుదెశాన్ని ఏవిధంగా 

పభావితంచెసిందో వర్ణించారు. స్వయంవర ణం వంటి సామాజిక సమస్యాత్మక 

నవలలను రచించారు. మహిళలు ఆధిక స్వాతం త్యాన్ని హెందాలనీ, మగ వాళ్ళ 
థి 

తోపాటు అన్నిరంగాలలోను సరిసమానంగా నిలవాలని, రామమోహనరావుగారి 

నవలలు |పతీపాదిస్తాయి. 
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తెలంగాణాలో భూస్వామ్యవ్య తిరేక పోరాటాన్ని వర్దించే మరొక నవల 

కొత ఆళ్వారుస్వామి గారి '('పజలమనిషి . తరతరాలు అణగదొక్కి న, ఆక్షరా 

లెని, సామాన్య జనంలో చైతన్యం తీనుకొనిరావడానికి ఉద్యమ కార్యక ర దల 

కృషి, వారి త్యాగ జీవితాలు, ల నవకతొ ఇతివృత్తం. జాగిర్లారుల, 

భూస్వాముల, అధికారుల దౌర్తన్యాలు, [కమంగా (పజలలో తమ హక్కు_లను 

గురించి, ఆగచాట్టను గురించి అవగాహన కలగటం, స్యురియ ఆళ్వారుస్వామి 

చకంగా వర్తంచారు. ఈయన 'గంగు' 'గిర్జావరు మొదలైన నవలల్లో తెలంగాణా 
(3 

వ 

[పొంతపు సామాజిక జివితాన్ని వర్ణించారు. 

195( వ సంవత్సరంలో వెలువడిన మరొక గొప్ప తెలుగు నవల ఉప్పుల 

లక్ష్మ ణరావుగారి 'అతడు_ఆమెి. తెలుగు నవలాసాహిత్యంలో న ఈ నవలకు 

ఆపూర్వమైన స్థ స్తానమున్న ది. ఇందులో రచయిత చూపిన శిల్పం చాలా మెచ్చ, 

దగినది. ఆసాం Ps నాయికానాయకుల దినచర్య లఖనంగా ఈ నవలను 

నిర్వహించారు లష్మణరావుగారు. ఈ నవలలో శైలి దానికదే సాటి. లక్ష్మణ 

రావుగారి బహుముఖ | పజ్జ, విస్తారమైన లి నోకానుభవం, వివిధ దెశపర్యటనాను భవం, 

పాండిత్యం ఈ నవలలో (పత్యేక మైన ముదతో కన్పిసాయి. అము వ్యా సై, 

క్వీన్ మెరిస్ కళాశాలలో లెక్సరర్ గా పనిచేస్తున్న శాంత, సీమ నుంచి బారిస్టరై. 

వచ్చిన చిదంబరకాన్రీ ప్రేమించుకొని పెళ్ళిచేసుకొని, సంసారయా[త సాగించిన 
ఘట్టాలన్న ఎవరికి వారు వారి దృక్వథంతో డై రీలలో (వాసుకొన్నారు. ఈ 

విధంగా డైరీలలో ఇంత పెద్ద నవలను [వారోడం గొప్ప పజ్జ అనె చెప్పాలి. 
భార్యా భ ర్రలిద్దరూ విద్యాధికులు, [పపంచ విషయాలన్ని తెలిసినవాళ్ళు వరి 

డై రీలలో నవల నంతా ఉత్కంఠను పోషిస్తూ నడపడం ఈ నవల (సత్వేకత. 
ఈ శతాబ్దపు రెండోపాదంటోని చెన్న పట్టణంలోని ఆధునిక సమాజం, తెలుగు 

దేశంలో వచ్చిన మార్పులు, రాజకీయాలు, ఎన్నికలు, ఖదరు, గాంధఉద్యమం, 

కోరులు, కేసులు, లావాదెవీలు, డాక్బర్లు, లాయర్లు, oh Betas, డక 

కమిటి హు సంగతులు ఈ నవ లలో చోటుజేసుకొన్నాయి. 

లలుగు న లాహాహిత్యం కాశ తంగా బుణపడి వుండవలసిన నవల 

వాసివవాడు oe తెన్సే టిసూరి. ర ఫీజ్ ఖాన్ ఆ నవల. ఉత్రమకళా 
ఖండంగా ఈ నవల నాయన రూపౌందించారు. తెలుగులో చార్మితక నవల 
లన్ని టిలో ఇది కోటి కాంతుల కోహినూరులా తళతళలాడే నవల. అద్భుతమైన 
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నవల, భాషలో, భావ త్రీ వతలో, శిల్పంలో, తరతరాల నరజాతి చరి త సమన 

వి శ్రేషంచిచూ పడంలౌ , ఆనితరసార్యం నా మార్గం అంటుంది యీ నవల 
ఇంగ్లీమలోనే దీనిని ఇంత గొప్పగా [వాయగలిగివుంది (పాటలు, గేయాలు, 
మంచు గుట్టల వర్ణనల, గోబీ ఎడారిచలి, సూర్యోదయా 

పూలు, పన్నెండో శతాబ్ది చె నాదేశ పు పు సమ్మగస్యరూపం, ంచాచ 

ణాద్బుత బీవిత వృత్తాంతాలు, మంగోల్ జాతులన్ని త్ సమికృతం చెసిన 

మహావీరుడు, జగన్నియంత, భగవదంశ సంభూకుడుగా అరచేతిలో కకు డెఖతో 

పుట్టినవాడని మంగోల్ జాతీయులు నమ్మిన చంఘిజ్ ఖాన్ మహా సాహనోద్య 
మాలను, ఇంగ్రషులో వాయకపోతే మానె- తె ఒగు సాహిత్యంలో a 

గొప్ప సేవ చేశాడు) అంతర్జాతీయ ఖ్యాతి, (పపంచ సాహిత్య బహుమానాలు 

తప్పక శ్రీ సూరి గెలుచుకొని వుండేవారు ఆయన. ఎన్నేళ్ళు (శమించారో, 

మంగోల్ చరితనంతా ఎంతగా పరిశోధించారేో, ఏ దివ్యచక్షువులతో ఆ 

మహొోజ్జ్యల గాధ లన్ని (తవ్వి తిశారో, ద్ర ర్యత్రఖా = , నః భావోద్విగ్నుతను, 

౭ (పజ్జను, ఆ వర్ణ నలను, త్త వాత చితణను తలనుకొంటే మహదానందం 

కలుగుతుంది. మహాద్భుత మనిపిసుంది. నివ్వైరవాటు ఆవహిస్తుంది "ఇతి 

హోసపు చికటికోణం ట్రడుగునపడి కాన్సి=చ సె కధల న్ను hana 

ఆన్నాడు శ్రీశ్రీ. ధగద్దగాయమానమైన మణ్ని ఎత్తి తీశాడు సూరి. 'సదాపళ్యంతి 

సూరయః*_ అని బద్దలంటారు. 

నరహంత, నరరూపరాక్షసుడు మహాకూరుడు అని చరిత్రకారులు 

కొందరు చంమిజ్ థఖానను వర్ణించారు. ఒకొ)_కుడు ఒక మహాహంతకుడు- 

అని హంతకుల జాబితాలో చేర్చారు చంఘిజ్ ఖాన్ మ శ్రీశ్రీ కూడా. కాని ఈ 

నవల చదివితే ధర్మసంస్థాపనార్థం సంభవించినవాడఏ, అధర్మం అభ్యుళ్తానం 

చెందినప్పుడు, దానిని రూపుమాపటానికి అవతరించిన మహావీరుడని, చంఘిజ్ 

ఖాన్ను సుతించడానకి సందేహం కలగదు. ఈవిధంగా నిరూపించడానికి 

కావలసిన చార్మితక సాశ్యాధాగాలన్ని ్రీ తెన్నేటి సూరి పర్షిశమించి సేకరించి 

అధ్యయనంబెసి, మహో జ్ఞ్యలమైన నవల (వాశారు. శ్రి తెన్నే టిసూరి ఈ నవలను 

ఈ వాక్యాలతో ముగించారు. “ పిడనవల్ల అగ్ని పుడుతుంది. 'చంఘిజ్ ఖాన్" 

దుర్భర మైన పజాపీడనలో అవతరించిన జ్వాలా రెఖ. పిధ్యంసకర మైన జ్వాలా 
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రేఖ పభ వంచరాదనేవారు మానవజగత్తులో భరించరాని ఈ పజాపిీడన యెందుకు 

వుండాలో సమాధానం చెప్పవలసి ఉంటుంది". 

మంగోల్ జాతి పజల నందరిని సంఘటితం చేసిన చంమిజ్ ఖాన్ తానూ 

చేసిన పనిని గూర్చి ఇట్లా చెప్పుకుంటాడు. “ఆ దీనావస్థల్ వున్న గోబీ, పజలను 

చూనుపంది నా హృదయం యెంత అంపపుకోతలు పడిపోయిందో మిరు 

ఊహించుకోలేరు. ఈ గోవీజాతులనందర్ని ఎకై కజాతీగా సంఘటితపరచి శ కే 

వుతుల్ని చేయగలిగే వరకూ వీరికి పిము క లేదనే సత్యాన్ని నేను పసితనంలో నె 

అర్థం చేసుకున్నాను. ఇదె ఏకె క లక్ష్యంతో అహోరాతులూ, నేటివరకూ కం 

చెశాను, 

'ఈ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించటంలో నేను అనేక ఆకార్యాలు చేశాను. 

ఈ లక్ష్యాన్ని సాధించటానికి అనేక కిరాతాలు చేశాను. జాతులకు జాతులనో 

తుడిబచెవేళాను,. .” ఎభె ఆరు పకరణాలలో పన్నెండో శతాబ్దపు చరితను 

ఉత్రమ కళాఖంచంగా రూపొందించటం అసామాన్య (పజ్జాశీలికి మాత మసాధ్యం : 

శ్రీ తెన్నేటిసూరి తెలుగు చార్మితక నవలా రచయితల లో మహౌొన్నతుడు. 

మహొోద్వేగంతో ఈ నవల నాయన |వాసినట్టు కనపడుతుంది. సమకాలీన 

[ప్రపంచ చర్మితను ఆకళింపు చెసుకొంచి ఆయనకు ఎన్నో సందేహాలు తలిగినయు _ 

సంతాపాలు కలిగినయ. చిక్కుముడులు ఎదురె నయ. తన |పశ్నలకు సమా 

ధానాల కోసం తి: వమైన అన్యేషణతో, తపనతో, ఆయన నిఖిల ధరాతల మానవ 

చరితన ఆధ్యయనం చెయటానికి పూనుకొన్నట్టున్నది. నలభి నాలుగో పక 

రణంలో పసావికంగా (శ తెన్నే టి సూరి యీ వాక్యాలు (వాశారు, 

ల -.పపపత్యూదులకు బుద్దివుండదంటారు చాలామంది. ఈ వాదం ఎంఆ 

వరకు నిజమో మనకు తెలీదుగాని ఒకొ_క,_ప్పుడు పశుపవ్యాదులు మానవుల 

వ వకంగా సంచరించిన ఉదాహరణలు మానవ చరితలో ఎన్నోవున్నయ్. 

రం అర్హంచెసుకుని కలిసిమెలిసి [బతకటం బుద్ధియొక్క అస్తిత్వానికి 
ర్ 

మని అంగకరించిశే, ఈ గుణం మానవులలోకంటి జంతువులలోనే 

(ట్ల ట్ర్, 3 
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ఈశలుతారు. అయినా జంతువులలో బుద్ది, వివేచ నాజ్ఞానం వున్నాయా, లేవా? అనే 

విషయం తేల్చాలంటి ఆయా జంతుజాతులు మాట్టాడుకునే భాషలు మనకు ఆర్థం 

కావాలి. వాటి భాషల జ్ఞానం మనకు లెకపోవటం చేత తేలికగా వాలిని బుడ్జ్ లెని 

వాటి (కంద క చేస్తున్నాము. వాటేభాషలు మనకు యెలా అర్థంకా క, అల 

మత మాట్లాడుకుంటున్న భాషలు పశుపక్ష్యాదులకు కూడా అర్థంకా వ అందు 

చేత ఆవి క్ు కూడా బుద్ధిలేని జంతువులని అనుకుంటే అనుకుంటూ 

వుండవచ్చు." 

ఈ నవలలో శ్రీ తెన్నెటి సూరి (పకృతివర్ణనలు పరమాద్భుతంగా 
చేశారు. తెలుగు నవలల్లో ఉత్తమోత్తమమైన పది నవలలను ఎన్నిక చేస్తే, 
సూరి |వాసిన యీ నవల మొదటి ఐదింటిలో ఉండకతప్పుదు. 

ఈ నవలను శ్రీ సూరి మంగోల్ (పజల చరితను సముద్ధరించటానికి 
సర్వస్వం త్యాగంచేసిన హెనీ హెచ్. హేవర్త్ దంపతులకు ఆంకితం చేశారు. 

ఈ నవలకు రచయిత |వాసిన పరిచయం, అవశ్యం చదవదగినది. పండిట్ 

నెహూ తన జీవిత చర్మితలో “Chenghiz Khan is my hero- చంఘిజ్ 

థాన్ నా ఆదర్శ సీరుడు'. అని వాశారుట, తెలుగు సాహిత్యంలో శ్రీ సూది 

"పేరును శాశ్వతంగా నిలపటానికి ఈ ఒక్క. నవల చాలు, 

ఈ శతాబ్దీ ఉ త్రరార్థం వచ్చెసరికి తెలుగు నవలలో కుటుంబ జీవనం 

[పధానెతివృ త్తం Hass: పతివాడ కాంతారావు మంచి నవలలు, నవలికలు_ 

భారతి, ఆంధ ప తిక వంటి ప తికలలో | పచురించారు. గోడ మీద బొమ్మ, 

దగాపడిన తమ్ముడు, పుణ్యభూమి, సంపంగి, నాలుగు మంచాలు, వంటి మంచి 

నవలలు శ్రీ కాంతారావు ఎన్నొ |వాశారు. ఆద రోను ఖమెన సామాజిక 

వాస్తవికతా చితణం ఈయన నవల లన్ని టా కనపడుతుంది. మృదువైన భావన, 

ఆంతరికమై న వ్య క్రిత్వపు విలువలు, సుకుమారంగా సున్ని తంగా శీ కాంతా 

రావు |పదర్శించగలరు. సజీవమైన రూపురేఖలతో, పాఠకుడి మనస్సుపై ము[ద 
ప పాత చితణం ఈ రచయిత (పత్యెకతగా చెప్పవచ్చు. 

స్వర్ణయ శ్రి భాస్కర భట్ట కృష్ణారావు వింత|పణయం, యుగసంధి, 

వెల్లువలో పూచిక పుల్లలు, భ విష్యద్దర్శనం వంటి మంచి నవలలు వాకాడు. 

ఆధునికజీ ీవితంలో మధ్యతరగతి కుటుంబాల ఆశలు, ఆశయాలు, కోరికలకు, 
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వాస్తవిక జీవితాలకు సంఘర్షణలు సమర్థవంతంగా చితించాడు. చైతన్య సవంతి 

అనే శిల్పం, అధివాన్తవిక రచన మొదలైన ఆధునిక ఆంగ్ల సాహిత్యపు 

పోకడలను (శ్రీకృష్ణరావు బాగా ఆర్థం చెసుకొన్చ వాడు. ఈయన సృష్టించిన 
పాత్రల్లో చాలా వె మధ్యం కనపడుతుంది. ఉత్తమ మధ్యతరగతి కుటుంబాల 

సమస్యలు, హైదరాబాదు నగరబీవిత వాతావరణనూ భాస్కరభట్ల నవలల్లో 

కానవసాయి 

స్వర్గీయ శ్రీసింగరాజు లింగమూర్తి రచనలన్నిటా భావుకత, సృజనళ క్రీ 
కల మధ్యతరగతి స్వయ బీవితానుభవం నగ్నంగా [ప్రత్యక్ష మవుతూవుంటుంది. 

చాలా పరిశీలనాళ క్రి (పతిభవున్న మంచి రచయిత శ్ర లింగమూర్తి, నిరలంకా 

రంగా, వాస్తవిక జీవితం తననుతాను |పత్యక్ష పరచుకొంటుంది శ్రీ లింగమూర్తి 

| ఆకర్షణలో అపస్వరాలు . 'ఆవర్శాలు-ఆంతర్యా ౬ , 'రంగుల మెడి” 

SSE Mss లెన్నా (వాశాడాయన, స్వాప్నిక జగత్తులో విహరించడం, 

యౌవనపు సమస్యలు. ఆస క్రికరమైన మలుపులు లేకుండా సామాన్య మధ్య 

CA PA G స్ట్. 

( పోతుకూచి సాంబశివరావు ఉదయకిరణాల నవల ద్యారా మంచి 

నవలా రచయితగా పరెచయమనాడు. మధ్యతరగతి కుటుంబాల చైతన్యం, 

ఆశావాదం, సంఘర్షణలు, గాజిలు, కలలు, కలవరింతలూ. నేర్పుగా కలాల 

కంగా చితించ గల ప్రతిభ (శ్రీ సాంబశివరావుడి. ఏడు రోజుల మజిలి, అన్వెషణ 

చంటి మంచి నవలలు ఈయన వాశాడు. ఈ జంటనగరాల సామాజిక, 
సాంస్కృతిక చై తన్యజీవితమంతా, అన్వేషణ నవలలో సాంబశివరావు | పతిభా 
వంతంగా పదర్శించాడు. 'అశవేంషణీ కవంల్ ఏ సృతమెన కేన్యాస్బువ, 

ఆధునిక మానవ జీవితాన్ని, ఆర్థిక 3 
వై విధ్యాన్ని ఈయన దర 

తెలుగు నవలాసాహీత :లో మెధావి వర్గ రచయితగా ఢీ ఆర్. ఎస్. 

సుదర్శనంగారికి సముచిత మెక సానమున్నది. త త్తచింతన, ఆర్థిక సాంమీక 

రాజకీయ సమస్యల, దృక్పుథాల సమ్యగవగాహన, పయోగశకిలత, శ్రీసుదర్శనం 
గారి (పత్యేకతలు. రచయితగా ఈయన చాలా ఎదిగిన వ్య క్రితం కలవారు, 

సాహిత్య పయోజనాన్ని, ఆనుభూతి తీ వతను ఏకదేశంగా కాక, పూర్ణంగా 
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దర్శించగలగటాన్ని, వీరి ఆలోచనను రేకెత్తించే విమర్శలద్వారా, ఆవగాహన 
చేసుకోవచ్చు. [080 కి పూర్వమే శ్రీ సుదర్శనంగారు '౨నుబంధాలు” ఆశే 
మంచి నవలను వాశారు. ఆటుతరవాత మళ్ళ వసంతం ఆనే నవల వొకటి వీరిది 
వచ్చింది. ఇటివల “అసుర సంధ్య! ఆనే నవల|వాశారు. మనో వైజ్ఞానిక చ్ తణ, 
తా_లింక చింత న ఆఅలంబనంగా శ్రి సుదర్శనంగారు వా తలను స ష్పిస్తారు. 

శ్రిరంధి సోమరాజుగారి బానే విలక్షణమైన. భావుకుడు, సౌందర్య 
పిపాసి ఈయన, కళాకారుడి కుండవలసిన భావతీ వత సరయమనమూ కూడా 

పుష్కలంగా వున్నవాడు. ఆదర్శవాది. ఈయన వర్ణనలు కవితా ఖండికల్లాగా 
ఉంటాయి. ఎందుకు ఆలోచించరు ? ఎందుకు సత్యాన్ని పాత రుణ ఎందుకు 

సమన్వయదృష్టై నుండి దూరంగా తొలగివొతారు ? శక్ తపన సోమకాజుగారి 

రచనల్లో ధ్యనిస్తుంది. 'ఆదర్శాలు_ఆవరో ధాలు’ సౌం డరం౭ం-ని సొకిలఃం' “దుఃఖీ 

స్ 

మ = 

తులు' సోమరాజుగారు |వాసిన చాలామంచి నవలలు. ఈయన పరికోలనా శ 

అపారం పలుకుబడి విలక్షణం. “మీ బాధలు, మీ గాథలు అవా 

తయ.” అన్నట్లుగా ఈయన పాతచ్చితణ చేస్తారు తన పాతలతో తనకే 
ఆత్మీయతా, తాదాత్మ్య భావమూ, ఆ; వమైన అనుభూతి దమం Ce వ్ 

యో 

రచనలుండటం వల్లనే, ఆ పా'తిలన్ని సవీవంగా హృదయాన్ని తాకుతి వ, 
అజం షు చం 

వష లీ చా a 'హితశ్రి రచించిన చిను నవలలు అంతర్యహిని, సామాను పు కాగు 
a 

చేరాొం_నదగినవి. మధంతరగతి కుటుంబపు విలువలను, సుతిమెతవగా, 
౬ — 

న క్ష్ జ 

హుందాగా. వం కకరి నది విడి చచనలు, ఉ త్తమ సంచా ప. ఉదా తమైన శ్ 
త్ే 
ఇటా ఇకనీ 

భావాలను, దుర్భ రంకాని వా సవిక తలను ఈయన రచనలు పతెబింవినాయి, 

ఇచ్చాపురపు జగన్నాధరావుగారి నవలలు 'గులాబిముళ్ళు. 'సుఖమూ- 

సుందరి” 'అందిన మఘాలుి ' విజయ_కారది, మధ్యతరగతి కుటుంబాలలో 

ఆంతరికమైన ఊఉద్యగాలు, భావుకతలు, ఇష్టా నిష్టాలు, ప మోద్విగ్నతలుు 

వర్ణించే నవలలు. మంచి పరిశీలనా శక్తి, కథాకథనాన్ని ఆందంగా నిర్వహించే 

నేర్పు, మానసికానుభూతుల |పకటీకరణశ క్రి జగన్నాథరావుగారి రచనలలో 
కన్సినాయి 

క్క గటి శివరామకృష్ణ అనే రచయిత గా కుటుంబ గాథలను 

కథలుగా, నవలలుగా రచించారు. ఈయన వాసన 'మజది” అనే నవల కాగ్బతి 

పషతికలో గారావాహికంగా పచురితచె పైఠ్రకులను ఆక ర్లించింది. 



వనికొండ హనుమంతరావు, చౌడేశ్వరీదేవి, రావూరి భరద్వాజ అడుగు 

పరల జీవితాలను వర్ణిస్తూ నవభికలు వాశారు. ఇటివల (ల్సి రావూరి భరడాంజ 

రచించిన నవల 'పొకుడురాళ్ళు” యధార్హ జీవిత వ్యథార్త దృశ్యాలను ఆవిష. 

రించిందె. తెరమీద మెరిసే చలనచి;త జీవుల సంచలనాత్మక  జివితచిత్రాలను, 

తెరవెనుక గాథలను, అత్యంత వాస్తవికంగా బ్ర భరద్వాజ తమ నవలలో 

పదర్శించారు. తెలుగులో నూటికి నూరుపాళ్ళు వాస్తవిక నవల ఇది అని చెప్ప 

వచ్చు. సినిమాతారల జీవితరహస్యాలు, సినిమాపతికల, ప|తీకా రచయితల 

బజీవితోదంతాలు. భరద్వాజ ఈ నవలలో విసృత 'వాతిపదిక పెన వర్ణించారు. 

ఇటువంటి నవలలు తెలుగులో ఇదివరకేవీ లేకపోవడం దీని ప్రత్యేకత, 

1960 వ సంవత్సరం వచ్చేసరికి వారష్మ్యతికలు నవలా రచనలో పోటిలు 

నిర్వహించడం. పెద్ద పెద్ద బహుమతులు (ప్రకటించడం; ఆవి రచయితల 

నాకర్షించ కం, ఎందరో కొత్త రచయితలు (పెైరణపొంది, వై విధ్యంగల ఇతె 

వృత్తాలతొ నవలలు [వాయడం గమనించవలసిన అంశ ము. 

160 నాటిక కొమ్మూరి వెణుగోపాలరావు, సీ రాబ్రీ, గొల్లపూడి మారుతి 

రావు, మొదలైన యువరచయితలు నవలా రచయితలుగా సుపసిద్దులై రారు. 

కొమ్మూరి వణుగోపాలరావుగారి నవలలు పాఠకుల్ని బాగా ఆకర్షించాయి. 

ఈయన బాసిన 'పెంకుటిల్లు' మధ్యతరగతి కుటుంబాలలోని కలిమిలమలను , 

కాంషలమ, ఆంక్షలను, సహజసుందరంగా, సముత్కంరను పోషించే రీతిలో 

వర్ణించింది కాబట్టి తారుణ్య పు తొలిరోజుల పాఠకులను ఎంతగానో ఆకర్షించింది. 

వ ద్యవృ త్రిసి ఇతివృ త్తంగా తిసుకొని ఇటీవల శ్ర వేణుగోపాలరావు 'హౌన్ 

సర్జన్" అనే మంచి నవల [వాకారు. 

(క్రీ పురాణం సూర్య|పకాశరావు రచించిన 'జీవనగంగి 'మారమనుషులు ' 

ఆధుసిక సమాజంలోని ఆటుపోట్లను వర్షించడంతో పాఠకులను బాగా ఆకర్షించాయి. 

ఫీరాబీ [వాసీన “విడీ విడనిచిక్కులు, ''పేమకుపగ్గాలు' “ఎదిగఎదగనిమనుషులు 

“తొలిమలుపు' నవలలు యూనివర్శిటీ చదువులు ముగిస్తూ, యౌవన పాంగ 

ణంలో అడుగు పెడుతున్న యువతీయువకుల సమస్యలను చిత్రించే నవలలు 

తెలుగు నవలలను గూర్చి |పస్తావించేటప్పుడు కీ. కే. శారద [వాసిన 
నవలలు మంచీ-చెడూ, అవస్వరాలు, తెలుగు నవలాసాపాత్య చర్మితలోనే 
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నూతనాధ్యాయం సృష్షించినవని చెప్పాలి. క్రారద(ఆ ఆర్. నటరాజన్ ) రచయితగా 

స్వయంభువు. బలమైన విత్తనం భూమిని చీల్చుకొని మొక్కగా పైకివచ్చి, 

ఆకాశాన్ని, తనచుట్టూ వాతావరణాన్నీ చూసి విస్తు పోయినట్లు, తానున్న సమాజ 

మనే పాదులోంచి "పుట్టిన రచయిత శారద, 'అపస్వరాలు' మధ్యతరగతి 

కుటుంబజివితాన్ని ఆత్యంత సమర్థ వంతంగా చి|తించిన నవల. “మంచి_చెడు' 

ఆధునిక నాగరికతలోని మంచి- చెడులను, దిగువ తరగతి పజల ఆర్థిక దుస్థితిని, 

వాళ్ళ జీవిత విధానాలను చితించే నల. 

శంకరమంచి సత్యం, 'రేపతిదారి' అనె మంచి నవలికను వాశారు, 

రానున్న తరం ఆమోదించి ఆదరించే విలువల | పస్తావన యీ నవల. 

తాళ్ళూరి నాగేశ్వరరావు, ఎదగనిపువ్వు, ఆకలి_ఆవిసితి, కొ త్తఇళ్లు 

మొదలైన మంచి నవలలు |వాశారు. కొత్తఇల్లు, పాత కొ తతరాల భావసంఘర్షణ 

(పతిపాదించే నవల. అవినీతి అనేది ఆకలికి సంబంధిచిన సమస్య కాదనీ, 

కొందరి జీవితాలలో అది ఆపరిహార్యంగా [పవెశిస్తుందని ఆయన ఆకలి-ఆవిఏతితో 

సమర్థవంతంగా చి తించాడు. 

'రాఘవి శిఖరాలు - సెలయేళ్ళు, పరాధిన, వంటి నవలలు చాలా రచించాడు. 

ఈ రచయిత వర్ణనలు విలక్షణంగా వుంటాయి. ఉషః క, మధురాంతంకం 

రాజారాం, ఇటీవల నవలికలు [ప్రకటించినా కథారచయితలుగా వాళ్ళు సుపసిద్దులు. 

వాసమూ రి కోనేరు_సెలయేరూ, ఇహపరాలు, మంచి నవలలు. ఆది 

విష్ణు, మంచి నాటకరచయితగా, క థారచయితగా (పసిద్దుడెనా 'సగటు మనిషి” ఆనె 

మంచి నవలను కూడా ఇటీవల [పకటెంచారు. కొలకలూరి ఇనాక్ “అనాథ' 

"ఎక్కడుంది [పకాంతి ? మొదలై న మంచి నవలలు వాకాడు. అనదల జీవితాలు, 

ఆడుగుపొరల మనుషులకు ఎదురయ్యే ఆన్యాయాలు 'పతిభావంతంగా ఈ 

రచయిత చితించగలడు. డా. అరిపిరాల విశ్వం ఇటివల కొని. మంచి నవలలు 

'పకటించారు. కవితాత్మకంగా వుంటుంది విరి కెలి, తా శ్రైకగ వేషణ మాన 

వత్వపు లోతులను పరిశీలించడం, భావోద్విగ్న త పరి రచనలలో aie 

రుదాభట్ల నరసింగరావు చాలా ఆశలు రేక తించిన రచయిత. అయితే 

ఆయన పెద్ద నవలేమీ వ్రాయలేదు. ఆయన వాసిన చిన్న నవలిక ఆదర్శ 

శిఖరాలు ఆయన |పతిభను చాటుతున్న. 
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అవసరాల రామకృష్ణరావు “సం పెంగలు_సన్న జాజులు", “కనకాంబ 

రాలు" మొదలైన నవలల్లో ఆధునిక సమాజస్వరూవాన్ని, ఆవిష్కరించారు. 

సామాజిక సమస్యల అవగాహన, చిత్రణ, చురుకైన *లి, ఆహ్తాదకర మైన 

వ్యంగ్యం, రామకృష్ణరావు రచనలకు వె లక్షణ్యం చేకూరుస్తాయి. 

పురాణం సు బహ్మణ్యశర్మ పతిభావంతుడై నరచయిత. “చందుడికో 

నూలుపోగు” అనే మంచి నవలను [వాళారు. 

ఇటీవల వడ్డెర చండీదాసు అనే ఆయన హిమజ్వాల అనె పేరుతో (పయో 

గాత్మకమైన నవల నొకదానిసి పక టించారు. చాలామంది పాఠకుల నాకర్షించింది 

ఈ నవల. 

ఎన్. ఆర్. నంది నైమిశారణ్యం పేరుతో హరిజనులను ఇగకులాల 

జారు నేటికీ ఏవిధంగా వంచిస్తున్నారో, హింసిస్తున్నా రొ వర్ణించారు. మధ్యతరగతి 

కుటుంబాలలో ఆర్థిక సమస్యలు, స్ర్రలు ఉద్యోగాలు చేయడంలో అభ్యుదయ భావాలు 

బాగా |పచారమవుతున్న ఈ కాలంలో కూడా వాస్మ ఎదుర్కొావలసిన క షాలు 

ఈ నవలలో ఆయన వర్ణించారు. 

పోలాపగడ సత్యనారాయణమూ రి (పతిభావంతుడై న రచయిత. 

ఈయన కౌసల్య, సంఘంచేసిన మనిషి, దపిఖ, సరొతరతుక్వ-తో రి 

కుంటలు మొదలైన నవలలు, ఆధునిక సమాజంలో మానవత్వపు విలువలను 

(పసావించె ర అత చురుకైన హాస్యం, సులలిత మెన భాష, సున్ని త మెన 

వ్యంగ్యం, ఈయన రచనల విలక్షణతలు. 

మంజు(శ్రి మానవతావాది. ఆర్ష “మైన, సుకుమారమైన భావన చెయ 

గలవాడు ఈయన |వాసిన “జారుడుమెట్టు , “నూరు శరత్తులు" మానవుల 

మమతలను పెంచేటంచుకు దోహదం చెసే నవలలు. 

వినుకొండ నాగరాజు రచించిన ఊబిలోదున్న (ప్రయోగాత్మక నవల, 

నేటి (పజాస్వామ్య వ్యవస్థ పైన ఈ నవల మంచి కశామాతం. ఈయన ౩ లిలో 

భావ వ్య క్రీకరణలో పదునుచూపగల రచయిత. యువరచయితలలో విలక్షణ 

మైన శైలి. ఇతివృత్త వె విధ్యం, గొ పుశిల్బం చూపగల రచయిత త్రీ శీలా 

పీరాజు ఈయన (వ్రాసిన నవల “మైనా చాలా గొప్ప నవల, ఒక పోలిసు 

కానిశుబుల్ స్వయ బివితాత్మకంగా ఈ నవల సాగుతుంది. ఈయన చితకారుడు 
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కూడా కావడంతో, శె లిలో పదచితాలతో ఒక విలక్షణమెన 

సృష్టించగలరు. అంగర వెంకటకృష్ణారావు, ఘండికోట 

కళశవస్వామి, మొదలైనవారు రుశాఖమండలం అ ఆ. ఖర. రు 

[పాౌంతం రంగభూమిగానూ కొన్ని మంచి నవలలు జాకారు. ప 
రామకృష్ట్ణకశా స్రీ గారిది కృష్టాతిరం శదత్తో IS కా యనా క న 

సాధ్యమెన శె లీవిన్యాసం, ఇతివృత్త నిర్వహణం ఈ నవ 

పాతికేళ్ళ |కితందాకా కొననౌగిన తెలంగాణా పూషళ్: 

స్వరూపాన్ని, దానికి గురిఅయిన |పజల ద 
(a 

య 

రంగాచార్యులుగారు చిల్లర దేవుళ్ళనే నవలలో వ 

మాయజలతారులాంటి ఇతర నవలలు కూడా ఎరు రచించారు. 

హ్ 
Co) 

స్వర్గీయ కందుకూరి లింగరాజు “సమర్పణి ఆకె మంచి నవ 
ర బిలతారుు “ సులల ద సుట చవక లన తదితర నవలల" తా. హరః 

మానవ జవితపరమార్థాన్ని జిజ్ఞానా దృష్టితో మం రచనలు పకికెకించాబు 

వలలు |వాయడమవము పయా్యాాూ.. చేపటి 

త్యెకత డ్ర్ లోలం 

ఈయన గోదావరి మాండలికంలో వెలుగు, 

మాండలికంలో ముత్యాలపందిరి, వాయలసిమ 

(వాది తలుగునవలా సాహిత్యంలో వొక 'పతుకశాఖను వార ందాంచ ssa 
eae 

ము 

మాండలిక భాషలో న 

విజయవంతంగా నిర్వహించిన [ప 

బహుళ | పచారం వొందకపోయినా గొప్ప నవలలు డా? వారు శ్రీ 

తుమ్మలపల్లి రామఠింగెశ్వరరావుగారు. లలనా ఇ కల". అంజి 

తెలుగులో ఉ_తమో త్త్రమమెన పడి నవలలు లెకి)_ 3 

కుండా చెరవలసిన నవల. తిక్కన . ఆకా మాచావ-లు, అనే 
లయ 
0 aR ( bt (గ్ (క శ' i} 

చారితక నవలలు కూడా (2 రామలింగేశ్వరరావుగా రచించారు. ఉ తవమమైన 

ae సంస్కృతిని, ఆర్షధర్మాన్ని: itt ంగశ కరావగణారు తము సప 

లలో |పతిపాదిస్తారు ఆయన గొప్ప పండితుడు వ్యుత త్తన్నుడు, మం తకాస్త్ర 

వే త. ధర్మనిర్ణయం నవతలో ముస్తిం విదా $ధికురాలు, నారా తనే పొదూ 

యువకుణ్ణి పమించడం, వాది శేమపర్యావసానం, అనుషంగికంగా నారాయణ 

రోవ్వు కుటుంబంలోని ఆధ్యాత్మిక సంస్కారం, రండు మూడు తరాల కితం మన 
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వేశంలో పల్లెటూళ్ళలో పచురంగా కన్పించే మంత విద్యలూ, యోగవిద్యలూ 

బహుముఖీన మెన ,పకిభతో ఆయన వర్ణించారు. తిక్కన సోమయాజి నవలలో 

శ్రీరామలింగేశ్యర రావుగారు చూపిన ప్రజ్ఞ నిరుపమానమైనది. తిక్కన 

సోమయాజి, సమగ మూ ర్తిమత్వాన్ని అత్యుదాత్తంగా, పర మోజ్జ్వలంగా 

ఆయన రూపుకల్టించారు. 

సాంతం; త్యానంతర తెలుగుసాపహిత్యంలో ప త్యెకించి సగర్యంగా 

పేర్కొానవ వలసింది మహిళలు అధిక సంక్యాకంగా నవలలు వాయడం. సంఘంలో 

వచ్చిన మార్పులు, ఆర్థిక సాంమికవ్యవస్థలలో ని పరివర్ధనలు, కుటుంబ జీవితంలో 

వ్రేలు నడు నిర్వహిస్తున్న పాత, (పత్యేకించి స్రేల సమస్యలు, తరాల 

అంతరాలు, అత్యధిక శ_క్రిమంతంగా మపాళ లెందరో నవలలుగా రూపొం 

దించారు. 

సండీయ పి. శ్రీ దెవి రచించిన కాలాతితవంకులు. స్వాతంత్యానంతరం 
వ ప శ 39) 

వెలువడిన నవలలో మంచి నవల. ఉద్యోగాలు చెసుకొంటున్న మహిళల నమ 
స్యలు, ఆర్థికంగా చితికిపోయిన కుటుంబాలలో అంటి 3 బట్టుకొని వుండె అభాసపు 

విలువలు ఈమె ఈ నవలలో శ_కిమంతంగా చి,తించారు. శైలి, భావవ్య కీ 

కరణం, నవఎనాలు. 

(శ్రీమతి మాలతిచందూర్ రచించిన చంపకం, చెదపురుగులు, రేణుకాదేవి 

ఆత్మక థ, మెహాల మలిముసుగు, లావణ్య, మొదలైన నవలల్లో ఆధునిక 

సమాజ స్వరూవా న్ని ఆవిష్క్టరింపచెకారు. రు |పతిభావంతురాలై న న రచయ్యి;తి. 

ఇటీవల ద్వివేదుల విశాలావ్షేగాచు [గ్రహణం విడిచింది, గోమతి, వారధి, 

సర మొదలైన మంచి నవలలు (పకటించారు. ఆలోచనాత్మక మైన 

ధోరణిలో, చురుకైన శైలిలో, వాస్తనిక సమస్యలను ఈమె నేర్పుతో చి|తించ 
గలరు 

శ్రీమతి రంగనాయక మ్మ తిరుగుబాటు రచయి।తి. బలమైన శైలి, తీవ 

మైన భావా వేశం, న కనపడుతున్న సాంఘిక సమస్యలు, తరతరాల 

పురుషజాతి స్రీలకు 7 స్వచ్చా స్వాతం[త్యాలు లేకుండాబేసి, ఆవివేకంలో వాళ్ళను 

అన్యాయంగా వుంచడం, సంఘంలో రావలసిన మార్పులు, బలిపీఠం, కూలిన 

గోడలు, ద్రీః అంధకారంలో, చదువుకొన్న కమల, రచయ్యితి, మొదలైన తమ 

నవలల్లో వర్ణించారు, 

ము. 

ష్. 
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“పఏినాదేవి” ఇటీవల రచించిన “హాంగ్ మి కిక్” ఆలోచనలు రేకె తిం 

చడంలోనూ, భాషలోనూ, భావాలలోనూ, శీల్పంలో నూ. [ప్రత్యకతను సంపా 

దించుకొన్న నవల. ఆతి నవీన + లి; ఉ|గవాద రాజకీయ సిద్దాంత ఛాయలు, 
రాచకొండ వారి అనుయాయిత్వం, ఈ రచయిథి రచనలలో కానవచ్చె లక్షణాలు, 

వాసిరెడ్డి సీతాదేవి (గామిణజీవితాన్ని, ఆధునిక సమాజ నగరీకర ణాన్ని 
సమర్ధ వంతంగా దితించగల రచయి।తి. సమత, మలట్టిమనిష, మొదలై న 

నవలలు ఈమెకు గల సామాజికావగా హనను [పకటిన్తాయి. 

ఇల్తిందల సరస్వతిదేవిగారు కథారచయి తిగా, నవలాకారిణిగా _పసిద్ధురాలు. 

యద్దనపూడి సులోచనారాణిగారి నవలలు, తరుణులను ఇనుమికు_టంగా 

ఆకర్షిస్తాయి. కౌసల్యాదేవిగారి నవలల్లో స్వాప్నిక జగత్తు ఆందంగా సావ్షాత్క 

రిస్తుంది. పరిమళాసో మేశ్వర్ మధ్యతరగతి కుటుంబాల, ఆధునిక యువతీ 
యువకుల మనస్తత్వాలను తమ నవలల్లో నేర్పుగా చితిస్తున్నారు సి ఆనందా 
రామం చురుకైన శె లితో, భావోద్వేగంతో, ఇతివృత్త వై విధ్యంకోసం ప్రయ 

త్నిస్తున్న రచయితి. తురగా జానకీరాణి, కోమలాదేవి, అబ్బూరి ఛాయాదేవి, 
కావలిపాటి విజయలక్ష్మి, ఉన్నవ విజయలక్షి, కొలిపాక రమామణి వేదుల 

శకుంతల, డి. కామేశ్వరి, క్రీ రామలక్ష్మి, ర్త రామలక్ష్మి, మాది రెడ్డి సులోచన, 

ఈవిధంగా పేర్కొంటూ పోతే, ఇవాల్టి దిన, వార, పక్ష, మాసప,తికా (పపం 

చాన్ని యథేచ్చగా పరిపాలిస్తున్న రచయి|తీమణు లెందరినో గూర్చి పాయవలసి 

వుంటుంది. వీళ్ళంతా ఆధునిక సమాజస్వరూపాన్ని, ముఖ్యంగా ఎగువ, దిగువ 

తరగతులకు సంబంధించిన మధ్యతరగతి కుటుంబాల సమస్యలను, పెళ్ళిళ్ళు, 

కట్నాలు, తరతరాల నుంచి వస్తున్న కుటుంబ సంపదాయాలను కాపొడుకోవ 

టానికి పడే కృష్టాలు, (ప్రేమలు, ఆర్థిక మైన ఇబ్బందులు, స్రీలు ఉద్యోగం చెయ 

డంలో వాళ్ళు ఎదురొ)_నె ఆవాంఛనియమెన పరిస్థితులు, వర్గాంతర, కులాంతర 

వివాహాలు వాటి సాధకబాధకాలు, మొదలైన ఇతివృత్తాలు తిసుకొని నవలలు 

(వాస్తున్నారు. నేటి రచయితపై నేటి సినిమా ప్రభావం కూడా ఉండడంలో 

ఆశ్చర్యంలేదు. 

“లత” తిరుగుబాటు భావాలుగల రచయ్యితి. ఈమె చాలా నవలలు 

[వాసింది. మోహనవంశి, వారిజ, ఎడారిపువ్వులు, మొదలైన నవలలిన్నిటినో 
ఇతివృత్త వైవిధ్యంతో ఈమె రచించారు. ఈమెగారు వెలువరచే భావాలలోను, 
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వపకటనలోనూ, _ నవ్యతతోపాటు. ఆలోచనను రేకెత్తించగల ధోరణిీ jp 

సుగోచనగారి నవలలను అధికసంఖ్యలో పాఠకు 

లాదరిస్తున్నారు అందుక అపి సినిమాలుగా కూడా రావడం జరుగుతున్న ది, 

లలితమెన భాష, కిమనీయమెన కథాకథనమూ, ఈమె నవలలోని ఆకర్షణలు. ప్ 

“అరవింద” గారు (వానున నవలలు తా తక చింతనను, లోతెన ఆలో 

చనను, వా సవిక చితణకు భంగం కలగని విదంగా ఆవర్శోన్ముఖఠకాంన్ని 

, పతిబింబిసాయి 
an —lీl 

మొతానికి ఇప్పుడు మహిక లెందరో మంచి నవలలు [వాస్తున్నారు కది 

సమాజాభ్యుదయాసికి కుభసూచనం. ఠః పాతికసంవత్సరాలల్ వార కుల 

సంఖ్యను ఈ మహిళల రచనలు ఎంతగానో పెంచాయి. గత పాతిక సంవత్సరా 

లలో మంచిరచనలు మహిళలనుంచె, ముఖ్యంగా నవలా ష్మకియకు సంఎంధించి 
వెలువడినాయనడం అతిశయోక్తి కాదు, 

తెలుగు నవల పుట్టిన శతజయంతి జరిగినా, శిల్ప విషయ _.గా, కొత 

కొత్త ప్రయోగాలూ, నవ్యధోరణులూ, విశేషించి |పవేశించలేదు ఉప్పల 
లక్ష్మణరావుగారి తరవాత డైరిలరూపంలో గంగినేని వెంటచిశ్యకరావుగారు 
“పాము_నిచ్చెన” పేరుతో ఒక నవల (వాశారు. 

స్ముపసిద్ద కథానికా రచయిత శ్రీ పాలగుమ్మి పద్మరాజుగారు “రామ 

రాజ్యానికి రహదారి” “నల్ల్దరెగడి” “రెండో అశోకుని మూకాళ్ళ పాలన” 
ముదలైన నవలలు |వాశారు. జాతీయోద్యమం నాటి తెలుగుదేశం గూర్చిన 

నకలలు తెలుగులో తక్కు వె ఎద య: శిల్పమూ, భావర ౫ భావత్మివత, 

సమకాలిక సమాజావగాహన విలక్షణంగా చూపగల మేథావివర రచయిత 

శీ పద్మరాజు. | 

ఎద్యార్థుల సమస్యల, యూనివర్శిటి జీవితము, _హాస్టళ్ళలో ఉంటూ, 
బద్ది తరగతులు చదువుకొంటూ, సామాజిక జీవితానికి తమనుతాము తరిఫీదు 
చేసుకొనే యువతరంవారి ఉద్వేగ (ప్రవృత్తులు, నవీన్ ఇటీవల |పచ రించిన తమ 
“అంపశయ్య” నవలలో వర్ణించారు. ఇందులో ఆయన నవీన శిల్పాన్ని 
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[ప్రదర్శించారు చైతన్య [సవంతి, అధివాస్తవికతాధోరణి ఈ నవలలో ఆయన 
_(పవళ పెట్టారు. 

పపంచ సాహిత్యంలో మణిదిపాలుగా పుక్టిన విశ్వవిఖ్యాత నవలలను 

(ప్రతిభావంతులైన మెధావులైన రచయితలు, తెలుగులోకి ఆనువదించి తెలుగు 

నవలను సుసంపన్నం చేయటమూ జరిగింది. రోమారోలా “జీన్ క్రిసోఫ్” 
నవలను విద్యాన విశ్వం ఆఅనువదెంచాదు. హోవర్గుఫాస్ట్ నవల “ 'స్పార్టకస్" ను 

ఆ కళ్ళ కృష్ణ మూవర్తిగారనువదించారు. en నవల ఆమ్మను 'కొప్యాడి లింగ 

రాజుగారనువదించారు. స్యర్గయ బెల్లంకొండ రామదాసు పెరల్. ఎస్. బక్ 

నవలను |పతిభావంతంగా మనా క రెంటాల గోపాలకృష్ణ, అలెగ్జాండర్ 

కు|పిన్ నవల “యమరి ఎల్ హోల్ "ను యమకూపం పేరున అనువదించారు. 

తెలుగులో ఈ నూరు సంవత్సరాలలో కనిసం పదివేల నవలలై నా వచ్చి వుండ 

వచ్చు అయితే | తి సాహిత్య స్రాయిలో పదిమంది తెలుగు నవలా రచయి 

తల బర్దు కలక సరా వారా, వీరా ఆని తడుముకోవలసి వసుంది. a 

కరత్, | పేమచంద్, ఠాగూర్ లాగా, గొపు (ప్రచారాన్ని పొందిన రచయితల నా 

నవలా సాహిత్యంలో ఎందుకు లేరో తెలుగు వాళ్ళు ఆలోచించి సమాధానం 

చెప్పుకోవలసి వాలం పతం? 


